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ΘΕΜΑ : Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το δημόσιο δασικό φυτώριο Φοινικιάς
περιόδου 2021- 2022.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/ Α΄/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της χώρας».
2. Το Ν. 3208/24-12-2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 8165/27-06-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με
εντολή Συντονιστή»(«Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς
και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4147/2013, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ
2247/Β’/30-06-2017).
4. Την αριθμ. 115378/2059/22-10-2010 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εγκρίθηκαν οι «Προϋποθέσεις
διάθεσης φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια» (ΑΔΑ 4ΙΞ90-Χ).
5. Το αριθμ. 2887/28-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
με θέμα: «Υπαγωγή σε συντελεστή ΦΠΑ 13% των διατιθέμενων έναντι τιμήματος
φυτών από τα Δημόσια Φυτώρια».
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6. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/24739/718/5-3-2020 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εθελοντικά έργα και εργασίες αναδασώσεων από
φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εθελοντές» (ΑΔΑ: 94Β54653Π8-773).
7. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86134/3209/16-09-2021 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Διάθεση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού περιόδου
2021- 2022».
8. Το αριθμ. 10225/11-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων με θέμα:
«Φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών του Δημοσίου Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς».
9. Το αριθμ. 2802/01-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου με το οποίο μας
γνωστοποιεί ότι δεν θα υλοποιήσει τα έργα αναδάσωσης που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ
2014-2020 και ότι αποδεσμεύει τις ποσότητες των φυτών που μας είχε ζητήσει να
δεσμεύσουμε για το σκοπό αυτό.
10. Τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την ανάγκη λήψης μέτρων για την μείωση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το δημόσιο δασικό φυτώριο
Φοινικιάς της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Προτεραιότητα στη διάθεση του φυτευτικού υλικού θα γίνει:
1. Για την κάλυψη αναδασωτικών προγραμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν
κηρυχθεί αναδασωτέες α) υποχρεωτικά λόγω πυρκαγιών ή παράνομων εκχερσώσεων
και υλοτομιών, β) υποχρεωτικά για προστατευτικούς σκοπούς λεκανών απορροής που
κινδυνεύουν από διάβρωση ή ερημοποίηση, γ) για ενοποίηση δασών ή δασικών
εκτάσεων, εξωραϊσμού τοπίου ή δημιουργία δασικών φυτειών.
2. Σε σχολεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
3. Για τη δημιουργία περιαστικών δασών, δασών αναψυχής, αλσών, πάρκων,
δενδροστοιχιών για προστατευτικούς, αισθητικούς κλπ. σκοπούς σε δημοτικούς και
κοινοτικούς χώρους, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
4. Για την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης σε χώρους με δράσεις
μεταλλευτικών, λατομικών και λοιπών επιχειρήσεων, οι οποίες προβλέπονται από
εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες
5. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης, οι οποίοι δημιουργούν σε τεμάχια των αγρών τους
δενδρώδεις ή θαμνώδεις ή μικτούς βλαστητικούς σχηματισμούς ή δενδροστοιχίες και
φυσικούς αγροφράκτες γύρω από τα όρια των αγρών τους, με τα αναγκαία δασοπονικά
είδη,
6. Για την ίδρυση ιδιωτικών δασοπονικών φυτειών σε αγροτικές εκτάσεις των ορεινών,
νησιωτικών και των παρακείμενων σε δάση περιοχών και εφόσον αυτές, φυσικά,
συμβαδίζουν με την σκόπιμη δασοπονική τεχνική (χαρουπιάς). Επίσης για την ίδρυση,
στις ανωτέρω περιοχές ιδιωτικών φυτειών είτε μικτής δασοκτηνοτροφικής, είτε αμιγούς
κτηνοτροφικής σημασίας με δενδρώδη ή λιβαδοπονικά είδη, κατάλληλα για παραγωγή
ζωοτροφών (π.χ. βελανιδιά, χαρουπιά κλπ.). Επιπλέον, για την ίδρυση προστατευτικών
δασικών ζωνών στα κράσπεδα ή τα όρια των αγρών και των γεωργικών καλλιεργειών.
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7. Για τη δενδροφύτευση και την εγκατάσταση πρασίνου σε δημόσιους και ιδιωτικούς
χώρους (όπως αυλές, κήπους, ταράτσες, βεράντες κλπ.) με σκοπό την εξυγίανση και τον
εξωραϊσμό του αστικού περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας και της ποιότητας ζωής
του ανθρώπου. Αυτοί μπορεί να ανήκουν σε νοσοκομεία, γηροκομεία, κάθε μορφής
αγαθοεργή και κοινωφελή ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, και ιδιωτικές
κατοικίες κλπ.)
8. Για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων,
συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών, κλπ. με σκοπό την
προστασία και την αισθητική των τεχνικών τούτων έργων ή του περιβάλλοντος.
9. Σε εργολάβους φυτοκομικών έργων.

Β΄ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Δικαιούχοι διάθεσης δενδρυλλίων και φυταρίων είναι όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα των Π.Ε. Ηράκλειου και Λασιθίου, που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν αυτά,
προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς του Κεφαλαίου Α΄.
Τονίζεται ότι οι εθελοντικές αναδασώσεις από φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
εθελοντές προβλέπονται και ρυθμίζονται από την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/24739/718/5-3-2020
εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 94Β54653Π8-773).

Γ.΄ ΔΙΑΘΕΣΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις διάθεσης, εφόσον η φύτευση θα γίνεται σε δάση, δασικές ή
χορτολιβαδικές εκτάσεις, θα πρέπει να προβλέπεται από εγκεκριμένη μελέτη αναδάσωσης
ή μελέτη αξιοποίησης δασικών βοσκοτόπων ή από προγραμματική σύμβαση.
Στις υπόλοιπες εκτάσεις και εφόσον ο αριθμός του αιτούμενου φυτευτικού υλικού είναι
μεγαλύτερος από πενήντα (50) φυτάρια, θα πρέπει να προβλέπεται από ανάλογη
φυτοτεχνική μελέτη ή τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει διάγραμμα της έκτασης σε
κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000, ενώ θα ακολουθήσει αυτοψία και σύμφωνη γνώμη της
δασικής υπηρεσίας.
Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού γίνεται:
1. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας για αναδασωτικά προγράμματα, δημιουργία δενδροστοιχιών,
αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ.. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται
έλεγχος από την αρμόδια Δασική Αρχή.
2. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας – Δημόσια ή ιδιωτικά ) και στις ένοπλες δυνάμεις, για την
αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού τους χώρου. Για εθελοντική δενδροφύτευση,
μετά από συνεννόηση, εποπτεία και καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας, σε δημόσιες
δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος.
3. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Κοινωφελή Ιδρύματα, Πολιτιστικούς, φιλοδασικούς και λοιπούς
συλλόγους, που θέλουν να κάνουν εθελοντική δενδροφύτευση, αυτή θα γίνεται μετά
από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής σε
δημόσιες δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση χορήγησης των φυτών είναι η προσκόμιση
αποσπάσματος Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι έχει αποφασισθεί να γίνει
εθελοντική δενδροφύτευση.
4. Στα Ν.Π.Δ.Δ και Κοινωφελή ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού
τους χώρου.
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5. Στους ιδιοκτήτες αγροτικής γης που θέλουν να δημιουργήσουν δενδροστοιχίες και
φυσικούς αγροφράκτες γύρω από τα όρια των αγρών τους με τα αναγκαία δασοπονικά
είδη. Αφορά κυρίως τα είδη κυπαρισσιού (ορθόκλαδο και οριζοντιόκλαδο).
Προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων από
τις παραπάνω κατηγορίες, ο μέγιστος αριθμός των φυτών που θα διατεθούν συνολικά,
καθορίζεται ως εξής:


Στους ΟΤΑ συνολικά πεντακόσια (500) δωρεάν φυτά. Σημειώνουμε ότι οι Δήμοι θα
πρέπει να συγκεντρώσουν τα επιμέρους αιτήματα των δημοτικών και τοπικών τους
κοινοτήτων, ώστε να υποβάλλουν μια ενιαία αίτηση με τις ανάγκες ολόκληρου του
Δήμου. Για κάθε Δήμο θα γίνεται δεκτή μια μόνο αίτηση για χορήγηση φυτών.



Στις υπόλοιπες κατηγορίες ενδιαφερομένων καθορίζεται μέγιστο όριο δωρεάν
χορηγούμενων φυτών τα εκατό (100) συνολικά.

Διάθεση με καταβολή τιμήματος:
Στις λοιπές περιπτώσεις (πολίτες κ.α.) η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος.
Η τιμή του φυτού (βωλόφυτο σε πλαστικό σάκο) ορίζεται σε 0,90 ευρώ (χωρίς τον
Φ.Π.Α.) και με όριο χορηγούμενων φυτών για κάθε ενδιαφερόμενο τα εκατό (100)
συνολικά. Η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.
Τρόπος διάθεσης
Οι αιτήσεις για τη διάθεση του φυτευτικού υλικού θα υποβάλλονται αποκλειστικά
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: ddh.fytorio@apdkritis.gov.gr
του Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, από την Δευτέρα, 25
Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευ,ή 5 Νοεμβρίου 2021. Στο θέμα του e-mail να
αναγράφεται υποχρεωτικά το επώνυμο ή επωνυμία του αιτούντα, όπως αυτό θα
αναγράφεται στην υποβληθείσα αίτηση.
Στην παραπάνω ηλεκτρονική δ/νση θα αποστέλλονται ταυτόχρονα το
συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα απαραίτητα κάθε φορά δικαιολογητικά
(Προγραμματική Σύμβαση, Φυτοτεχνική Μελέτη, Τεχνική Έκθεση, Διαγράμματα έκτασης
για φύτευση, Πρακτικό Δ.Σ. κ.α.). Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα θεωρούνται ελλιπείς και δεν θα εξετάζονται.
Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των αιτήσεων, την ταξινόμηση και την
καταχώρησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυρδομείο για
την έγκριση ή μη του αιτήματός τους και για την ημερομηνία παραλαβής των φυτών από
το δασικό φυτώριο Φοινικιάς.
Οι αιτήσεις θα ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Για τις περιπτώσεις διάθεσης στις οποίες απαιτείται καταβολή τιμήματος, αυτό θα
καταβάλλεται κατά την ημέρα παραλαβής των φυτών.
Η παραλαβή των φυτών θα γίνεται στις καθορισμένες ημερομηνίες από το Δασικό
Φυτώριο Φοινικιάς (Παναγίας Μαλεβή, Ηράκλειο), από της 08:30 έως της 12:00, με πιστή
τήρηση των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό.
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Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα
2810 250389 (Δασικό Φυτώριο) και 2810 264940 (Δ/νση Δασών Ηρακλείου).
Στο τέλος της παρούσας υπάρχει με το έντυπο της Αίτησης των ενδιαφερομένων για
τη χορήγηση των φυταρίων.
Η απόφαση αυτή μαζί με την Αίτηση για την χορήγηση των φυτών θα αναρτηθεί, για
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Κρήτης, www.apdkritis.gov.gr (στις Ανακοινώσεις), θα κοινοποιηθεί στους ΟΤΑ της ΠΕ
Ηρακλείου και Λασιθίου, ενώ περίληψή της θα αποσταλεί στα τοπικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, προκειμένου να δοθεί η μέγιστη δυνατή δημοσιότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ε.Σ.Α.Δ.Κ.
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

3. Ο.Τ.Α. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΛΑΣΙΘΙΟΥ(με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
4. Τοπικά ΜΜΕ (με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο)
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ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:

ΕΝΤΑΥΘΑ

……………………………………………………
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα
ΟΝΟΜΑ :………………………………………

παρακάτω δενδρύλλια, τα οποία θα
φυτέψω

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : …………………………………
στη θέση………..……………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………..
του οικισμού …………….…………..
E-MAIL: ..........................................................

του Δήμου ……………………………

Α.Φ.Μ. ………………………………………….

ΕΙΔΟΣ

Ηράκλειο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ

Αριά

Πεύκο (Τραχεία)

Βελανιδιά

Πρίνος

Δενδρολίβανο

Ρίγανη

Ευκάλυπτος

Συκιά

Κουκουναριά

Σφενδάμι αειθαλές

Κυπαρίσσι ορθόκλαδο

Φοίνικας του Βάι

Κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο

Φοινικοειδές

Μηδική Δενδρώδης

Χαρουπιά

-

- 2021

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
Συνημμένα, σας υποβάλω τα παρακάτω δικαιολογητικά1:
1.
2.
1

π.χ. προγραμματική σύμβαση, μελέτη δενδροφύτευσης, τεχνική έκθεση, απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ, διάγραμμα έκτασης,
κλπ
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