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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣ. ΦΥΤΩΡΙΩΝ, ΔΑΣ. ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

& ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

 

Αθήνα : 20-3-2018 

Αριθ. Πρωτ.:  168381/751 

 

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα Αλκμάνος  

Τ.Κ.                    : 11528 Ιλίσια, ΑΘΗΝΑ 

 Πληροφορίες : Δ. Παϊταρίδου, Μ. Πατσουράκος 

Τηλέφωνο         : 2131512211, 2131512124 

FAX.                    : 210-5244640 

Mail                    : d.paitaridou@prv.ypeka.gr 

                             m.patsourakos@prv.ypeka.gr 

 

ΠΡΟΣ:  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 

                      Έδρες τους 

ΚΟΙΝ:  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

2. Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

                      Έδρες τους 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή  Υποδειγμάτων Εντύπων σχετικών με την  Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικών Δασικών 

Φυτωρίων. 

 

Σχετ.:  

1. Η αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο « Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων». 

2. Η αρθμ. 163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4357 Β΄). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ, 

131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο  Ίδρυση Δασικών 

Φυτωρίων’ ». 

3. Το αριθμ. 155980/1113/8-5-2017 έγγραφό μας 

4. Η 165796/288/30-1-2018 εγκύκλιος μας με Οδηγίες εφαρμογής των 1 και 3 σχετικών. 

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική εγκύκλιο (μέρος ΙΙ), δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής για τη διαδικασία 

χορήγησης άδειας ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων. 

Προκειμένου οι Υπηρεσίες να διευκολυνθούν στο έργο τους, αποστέλλουμε (τόσο σε έντυπη, όσο και 

ηλεκτρονική μορφή) τα κάτωθι υποδείγματα: 

 

1. Αίτηση βεβαίωσης επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς δασικού φυτωρίου 

τύπου Β ή Γ (Έντυπο 1Α) 

2. Βεβαίωση επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης δασικού φυτωρίου τύπου Β ή Γ (Έντυπο 1Αα) 

3. Αίτηση βεβαίωσης επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς δασικού φυτωρίου 

τύπου Β ή Γ (Έντυπο 1Β) 
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4. Βεβαίωση επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς δασικού φυτωρίου τύπου Β ή Γ 

(Έντυπο 1Βα) 

5. Αίτηση βεβαίωσης επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς δασικού φυτωρίου 

τύπου Β ή Γ (Έντυπο 2) 

6. Βεβαίωση επαλήθευσης για χορήγηση άδειας ίδρυσης δασικού φυτωρίου τύπου Β ή Γ (Έντυπο 2α) 

7. Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης δασικού φυτωρίου τύπου Β ή Γ (Έντυπο 3) 

8. Αίτηση για την έκδοση έναρξης λειτουργίας δασικού φυτωρίου τύπου Β ή Γ (Έντυπο 4) 

9. Δήλωση για την απασχόληση Δασολόγου /Δασοπόνου (Έντυπο 5) 

10. Δήλωση Δασολόγου /Δασοπόνου περί τήρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας (Έντυπο 6) 

11. Δήλωση Δασολόγου /Δασοπόνου περί του τύπου της απασχόλησης (Έντυπο 7) 

 

 

Παρακαλούνται οι  Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή 

των εν λόγω εντύπων στις δασικές υπηρεσίες αρμοδιότητας τους. 

 

          

 

                                                                    Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης  

                                                                                                        

                                                                               Ζαχαρίας Πρωϊµάκης                                                                        
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 1Α 
(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ) (Περίπτωση 1Α) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 
 

Όνοµα:  
       ή 
Επωνυµία  
Επιχείρησης: 

 
Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 

 
 
 
 
Είδος ∆ασικού Φυτωρίου 
(ΤΥΠΟΥ Β ή Γ): 
 

ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

Προς *:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία (∆ασαρχείο – ∆/νση ∆ασών Άνευ 
∆ασαρχείου) 

Υποκατάστηµα (-τα) 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο  
νοµίµου εκπροσώπου: 
 

Ονοµατεπώνυµο  
υπεύθυνου επιστήµονα(-ων): 

 
Έχω ιδιωτικό δασικό φυτώριο που λειτουργεί σύµφωνα µε την αριθµ, 60308/224/18-1-1995 ΥΑ (ΦΕΚ 58Β).  
 
Παρακαλώ να µου εκδώσετε βεβαίωση επαλήθευσης  περί της µη ύπαρξης µεταβολών σύµφωνα µε την 
υπάρχουσα εγκεκριµένη τεχνοοικονοµική µελέτη και το συνηµµένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραµµα, 
προκειµένου να υποβάλλω αίτηση για την έκδοση  νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δασικού φυτωρίου. 

 
Συνηµµένα: 

1. Υπάρχουσα άδεια παραγωγής και εµπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού σύµφωνα µε την 60308/224/18-1-
1995 ΥΑ (ΦΕΚ 58Β), µε αριθµό………………………………..  

2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες στο σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87 
3. Υπάρχουσα εγκεκριµένη τεχνοοικονοµική µελέτη µε αριθµό…………………………… 

 
                                                                                                         Ηµεροµηνία:  
 
                                                                                                      Ο/Η Αιτών/ ούσα 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (Υπογραφή & σφραγίδα εφόσον απαιτείται) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 1Αα 

(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ)  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 

 

Στοιχεία Αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας: Προς : (Ενδιαφερόµενο) 

 

 

 

 

Μετά από επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας µας στο δασικό φυτώριο µε 

Όνοµα ή Επωνυµία Επιχείρησης: 

 

 

Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 
 

 

 

 

 
ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

 

Βεβαιώνουµε ότι δεν έχουν υπάρξει µεταβολές στα δηλωθέντα στην υφιστάµενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας δασικού φυτωρίου µε αριθµό …………………………, στοιχεία . 

                                                                                                       
 
 
 
   
                                                                                                 Ηµεροµηνία:  

 
                                                                                            Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 
                                                                                       ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου 

 
 
 
 
                                                                                                            (Υπογραφή και Σφραγίδα)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 1Β 
(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α:62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ) (Περίπτωση 1Β) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 
 

Όνοµα:  
       ή 
Επωνυµία  
Επιχείρησης: 

 
Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 

 
 
 
 
Είδος ∆ασικού Φυτωρίου 
(ΤΥΠΟΥ Β ή Γ): 
 

ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

Προς *:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία (∆ασαρχείο – ∆/νση ∆ασών Άνευ 
∆ασαρχείου) 

Υποκατάστηµα (-τα) 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο  
νοµίµου εκπροσώπου: 
 

Ονοµατεπώνυµο  
υπεύθυνου επιστήµονα(-ων): 
 

 
Έχω ιδιωτικό δασικό φυτώριο που λειτουργεί σύµφωνα µε την αριθµ, 60308/224/18-1-1995 ΥΑ (ΦΕΚ 58Β).  
 
Παρακαλώ να µου εκδώσετε βεβαίωση επαλήθευσης  των µεταβολών που έχουν προκύψει στο δασικό 
φυτώριο µου, όπως δηλώνονται στο συνηµµένο υπόµνηµα, σε σχέση µε την εγκεκριµένη τεχνοοικονοµική 
µελέτη και το τοπογραφικό διάγραµµα προκειµένου να υποβάλλω αίτηση για την έκδοση  νέας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας δασικού φυτωρίου. 

  
Συνηµµένα: 

1. Υπάρχουσα άδεια παραγωγής και εµπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού σύµφωνα µε την 60308/224/18-1-
1995 ΥΑ (ΦΕΚ 58Β), µε αριθµό……………………..  

2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες στο σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87 
3. Υπάρχουσα εγκεκριµένη τεχνική µελέτη, µε αριθµό………………………………….. 
4. Αναλυτικό υπόµνηµα στο οποίο περιγράφονται οι µεταβολές που έχουν προκύψει σε σχέση µε την ανωτέρω 

µελέτη. 

 
                                                                                                         Ηµεροµηνία:  
 
                                                                                                      Ο/Η Αιτών/ ούσα 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (Υπογραφή & σφραγίδα εφόσον απαιτείται) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 1Βα 

(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ)  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 

 

Στοιχεία Αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας: Προς : (Ενδιαφερόµενο) 

 

 

 

 

Μετά από επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας µας στο δασικό φυτώριο µε 

Όνοµα ή Επωνυµία Επιχείρησης: 

 

 

Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 
 

 

 

 

 
ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

 

Βεβαιώνουµε, ότι οι µεταβολές που έχουν προκύψει από τα δηλωθέντα στην υφιστάµενη άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας µε αριθµό …………………………………, στοιχεία είναι αυτές που αναφέρονται στο 
συνηµµένο αναλυτικό υπόµνηµα, µε ηµεροµηνία…………………... 

                                                                                                       
 
 
 
   
 
                                                                                                 Ηµεροµηνία:  

 
                                                                                            Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 
                                                                                       ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου 

 
 
 
 
                                                                                                            (Υπογραφή και Σφραγίδα)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 2 
(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ) (Περίπτωση 2) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 
 

 
Όνοµα:  
       ή 
Επωνυµία  
Επιχείρησης: 

 
Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 

 
 
 
Είδος  
Επιχείρησης: 

 
 

ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

 

Προς *:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία (∆ασαρχείο – ∆/νση ∆ασών Άνευ 
∆ασαρχείου) 

Υποκατάστηµα (-τα) 
 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο  
νοµίµου εκπροσώπου: 
 
 
 

Ονοµατεπώνυµο  
υπεύθυνου επιστήµονα(-ων): 

 
 

 

 
Έχω άδεια ίδρυσης και λειτουργιάς φυτωριακής επιχείρησης η οποία εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και 
επιθυµώ να επεκτείνω τη δραστηριότητα µου στην παράγωγη/ εµπορία δασικών ειδών.  
 
Παρακαλώ να µου εκδώσετε βεβαίωση επαλήθευσης  των αναφεροµένων στο αναλυτικό  υπόµνηµα 
περιγραφής των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα. 

 
Συνηµµένα: 

1. Υπάρχουσα άδεια λειτουργίας της φυτωριακής επιχείρησης, µε αριθµό…………………………. 
2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες στο σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87 
3. Αναλυτικό υπόµνηµα µε πλήρη περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, µε ηµεροµηνία……………………. 

 
                                                                                                         Ηµεροµηνία:  
 
                                                                                                      Ο/Η Αιτών/ ούσα 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (Υπογραφή & σφραγίδα εφόσον απαιτείται) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 2α 

(Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 165796/288/30-1-2018 – Α∆Α: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ)  

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 

 

Στοιχεία Αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας: Προς : (Ενδιαφερόµενο) 

 

 

Μετά από επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας µας στο φυτώριο µε 

Όνοµα ή Επωνυµία Επιχείρησης: 

 

 

Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 
 

 

 

 

 
ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

 

Βεβαιώνουµε ότι δεν έχουν υπάρξει µεταβολές στα δηλωθέντα στην υφιστάµενη άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας µε αριθµό ………………………………….. , στοιχεία. 

                                                                                                       
 
 
 
   
                                                                                                 Ηµεροµηνία:  

 
                                                                                            Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 
                                                                                       ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου 

 
 
 
 
                                                                                                            (Υπογραφή και Σφραγίδα)  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 3 
 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθµ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ  – ΦΕΚ 2564Β΄/2015)  

 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β Ή Γ 

 
Όνοµα:  
       ή 
Επωνυµία  
Επιχείρησης: 

 
Έδρα : (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email) 

 
 
 
Είδος ∆ασικού Φυτωρίου 
(ΤΥΠΟΥ Β ή Γ): 

 
 

ΑΦΜ:                                 ∆ΟΥ: 

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &     
            ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
            ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

                   
           ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΟΣ 
           115 28 ΙΛΙΣΙΑ 

 
 
 
 

Υποκατάστηµα (-τα): 
 
 
 
Ονοµατεπώνυµο  
νοµίµου εκπροσώπου: 
 

Ονοµατεπώνυµο  
υπεύθυνου επιστήµονα(-ων): 
 
 

 
Ζητώ να µου χορηγηθεί άδεια ίδρυσης δασικού φυτωρίου ΤΥΠΟΥ (Β ή Γ)   _______ 
 

 
Συνηµµένα: 

1. Απόφαση έγκρισης τεχνοοικονοµικής µελέτης ίδρυσης δασικού φυτωρίου από την αρµόδια δασική αρχή, 
συνοδευόµενη από την τεχνοοικονοµική µελέτη. 

2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες στο σύστηµα Ε.Γ.Σ.Α. 87. 

 
 
                                                                                                         Ηµεροµηνία:  
 
                                                                                                      Ο/Η Αιτών/ ούσα 
 
 
 
 
 
                                                                                                           (Υπογραφή & σφραγίδα εφόσον απαιτείται) 

 

ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ



 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 4  

(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθµ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ  – ΦΕΚ 2564Β΄/2015)  
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΑΣΙΚΟΥ  ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ή Γ 

 

Του (-ης): …………………………………….......……... 

………………………………………………........……... 

Επωνυµία Επιχείρησης: …………………....………… 

………………………………………………........……... 

……………………………………………….....………... 

………………………………………………….........….. 

Έδρα (∆/νση, Πόλη, ΤΚ, Τηλ, Fax, email):  

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………..................……… 

Είδος ∆ασικού Φυτωρίου (Τύπου Β ή Γ): 

…………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ.:                              ∆.Ο.Υ.: 

Υποκατάστηµα (-τα): ………………......……………… 

…………………………………………………........…… 

Ονοµατεπώνυµο νοµίµου εκπροσώπου: …………... 

………………………………………………….......…… 

Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου επιστήµονα (-ων):…… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………........…… 

…………………………………………………………… 

Ηµεροµηνία,         /         / 20 

 
 
Παρατηρήσεις: 
 
1) Συµπληρώνεται από τον ιδιώτη ή νόµιµο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης. Για τη συµπλήρωση 
των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/86 βλέπε 
σχετικό Παράρτηµα. 

2) Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής 
συνυποβάλλεται αναγνώριση ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην 
∆ΙΚΑΤΣΑ) περί ισοτιµίας και αντιστοιχίας του 
πτυχίου ή βεβαίωση Πανεπιστηµιακής αρχής. 

 

ΠΡΟΣ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

  
ΤΕΡΜΑ ΑΛΚΜΑΝΟΣ 

11528 ΙΛΙΣΙΑ  
 

Συνηµµένα υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απαιτείται διπλότυπο είσπραξης παραβόλου: 
α) Για την ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Β  ποσού 800€  
Ή  400€ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΥΠΟΥ Γ . 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 
 

β) Για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ποσού 50,00 €.  
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (e ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 

2. Επικαιροποιηµένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος 
γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ για τους δασολόγους ή φωτοαντίγραφο πτυχίου

 2)
 

για τους ∆ασοπόνους. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υπεύθυνου επιστήµονα

 1)
. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιώτη ή νοµίµου 
εκπροσώπου της επιχείρησης 

1)
. 

5. Φωτοαντίγραφο της σύµβασης πρόσληψης & πλήρους/µερικής 
απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα. 

6. Σε περίπτωση σύµβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών  
απαιτείται ιδιωτικό συµφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
συνοδευόµενο από αποδεικτικό ανάρτησης του στο TAXIS. 

7. Φωτοαντίγραφα συµβολαίων αγοράς της έκτασης ή ενοικιαστήρια 
θεωρηµένα από την εφορία.  

8. Αντίγραφο καταστατικού επιχ/σης και αντίγραφο ΦΕΚ εφόσον 
υφίσταται. 

9. Αντίγραφο πρακτικού ∆.Σ. ορισµού του νόµιµου εκπρόσωπου σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται ονοµαστικά ο νόµιµος εκπρόσωπος 
και η θητεία του ∆.Σ. στο ΦΕΚ (εφόσον απαιτείται). 

 

 

 

Ο/ Η ΑΙΤΩΝ /(-ΟΥΣΑ) 

 

 

 

 

 

 

(Υπογραφή & Σφραγίδα εφόσον απαιτείται) 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 5 
∆ήλωση για την απασχόληση ∆ασολόγου /∆ασοπόνου. 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: Υ.Π.ΕΝ – ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός: - Αριθ: - ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): - 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): - 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

είµαι ο νόµιµος εκπρόσωπος του φυτωρίου µε επωνυµία «                                                  » και οφείλω να 
τηρήσω την υφιστάµενη νοµοθεσία που αφορά στα δασικά φυτώρια και το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, 
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 131759/3479/19-11-2015 (ΦΕΚ 2564B’/27-11-2015) όπως ισχύει, καθώς και να 
αποδέχοµαι τους ελέγχους των ∆ασικών Υπηρεσιών (∆ασαρχεία – ∆/νσεις ∆ασών Άνευ ∆ασαρχείων). 

Οφείλω να ειδοποιήσω την υπηρεσία σας σε περίπτωση αποχώρησης του/της δασολόγου/ δασοπόνου από 

το φυτώριο µου, τον/ην οποίο/α απασχολώ α) µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής /πλήρους 

απασχόλησης,  β) µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών καθώς και να τον αντικαταστήσω εντός τριµήνου.  

Τέλος σας δηλώνω ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που σας υποβάλω είναι ακριβή αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Ηµεροµηνία:               /      /20  
 

Ο ∆ηλ. 
 

 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 

10ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  

ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 6 
∆ήλωση ∆ασολόγου / ∆ασοπόνου περί τήρησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Υ.Π.ΕΝ – ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Ο – Η Όνοµα:   Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός: - Αριθ: - ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): - 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): - 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

είµαι ο υπεύθυνος ∆ασολόγος / ∆ασοπόνος στο φυτώριο µε επωνυµία «                                                   

                                                      » και οφείλω να τηρώ την υφιστάµενη νοµοθεσία που αφορά στα 
δασικά φυτώρια  και το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Να σας δηλώνω το παραγόµενο δασικό 
πολ/κό υλικό και να αποδέχοµαι τους ελέγχους των ∆ασικών Υπηρεσιών (∆ασαρχεία – ∆/νσεις 
∆ασών Άνευ ∆ασαρχείων). Οφείλω να ειδοποιήσω την υπηρεσία σας σε περίπτωση αποχώρησης 
µου από αυτό, εντός µηνός. Επίσης σας δηλώνω ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που 
σας υποβάλω είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 
Ηµεροµηνία:         /    /20  

 
                                                                                                                                                                                     Ο ∆ηλ. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.  

ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ



 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 7 
∆ήλωση ∆ασολόγου / ∆ασοπόνου περί τύπου απασχόλησης. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: Υ.Π.ΕΝ – ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός: - Αριθ: - ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): - 

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail): - 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Απασχολούµαι στο φυτώριο µε επωνυµία «                                                                                       »              
µε α) σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής  απασχόλησης, β) µε σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών,  ως υπεύθυνος δασολόγος / δασοπόνος και οφείλω να ειδοποιήσω την υπηρεσία 
σας σε περίπτωση αποχώρησης µου από το εν λόγω φυτώριο, εντός µηνός. 

 
 

Ηµεροµηνία:               /      /20 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                        Ο ∆ηλ. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             (Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.  

ΑΔΑ: 6ΓΚ44653Π8-Ν9Τ
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