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ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων 
               περιόδου 2021-2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΔΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
2. Το Ν. 3208/24-12-2003 (ΦΕΚ 303/ΤΑ/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες 
διατάξεις.» 
3. Το αριθμ. 115378/2059/22-10-2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με θέμα τις προϋποθέσεις διάθεσης 
φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά φυτώρια. 
4. Το 2887/28-12-2015 έγγραφο της Δνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών με θέμα: «Υπαγωγή σε 
συντελεστή ΦΠΑ 13% των διατιθέμενων έναντι τιμήματος φυτών από τα Δημόσια Φυτώρια» 
5. Την 14026/15-05-2017 Υπουργική Απόφαση: «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» και την αριθμ. 8165/27-06-2017 απόφαση ΣΑΔΚ: 
«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). 
6. Το με αριθμό 6254/13-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου με θέμα: «Φυτοϋγειονομικός 
έλεγχος των φυτών του Δημοσίου Δασικού Φυτωρίου Χρυσοπηγής». 
7. Τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες και την ανάγκη λήψης μέτρων για την μείωση της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού.  
 
                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Εγκρίνουμε την διάθεση δασικών φυταρίων από το Δημόσιο Δασικό φυτώριο Χανίων, διαφόρων ειδών, 
όπως αυτά που αναγράφονται σε παράρτημα της παρούσας.  



Η Δ/νση Δασών Χανίων ανακοινώνει ότι από την 8η Νοεμβρίου 2021 ξεκινά η χορήγηση δασικών 
δενδρυλλίων από το Δασικό Φυτώριο Χρυσοπηγής. Θα προηγηθεί η υποβολή ΑΙΤΗΣΕΩΝ, για τον 
καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των δενδρυλλίων, πους  θα ξεκινήσει στις 25-10-2021 και θα 
ολοκληρωθεί στις 5-11-2021. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Η χορήγηση θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
Α. Δωρεάν διάθεση φυτευτικού υλικού θα γίνεται: 
1.α. Σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Στρατό, Κοινωφελή Ιδρύματα, Ενορίες, Ιερές 
Μονές, Προσκόπους. 
   β. Σε Συλλόγους, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται απόφαση του ΔΣ ότι θα γίνει δενδροφύτευση 
σε χώρους που θα αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα τους προκειμένου να γίνει σχετικός ο έλεγχος της 
Υπηρεσίας. 
 
2. Στους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας 

 Αφού υπογράψουν Προγραμματική Σύμβαση μελέτης και κατασκευής δημοσίων δασοτεχνικών 
έργων (σε δημόσιες δασικές εκτάσεις) 

 Όταν θέλουν να αναδασώσουν Δημοτικές εκτάσεις εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη 
αναδάσωσης. 

 Όταν θέλουν φυτά για δεντροστοιχίες και δημιουργία αλσών, πάρκων, νεκροταφείων κλπ εφόσον 
υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει και ο αριθμός του αιτούμενου 
φυτευτικού υλικού είναι μεγαλύτερος από 50 φυτάρια θα γίνεται αυτοψία από τη Δασική 
υπηρεσία, γι’αυτό η αίτηση τους θα πρέπει να συνοδεύεται από διάγραμμα της έκτασης σε 
συν/νες ΕΓΣΑ. Οι Δήμοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις αιτήσεις όλων των δημοτικών 
διαμερισμάτων τους και να στέλνουν στη Δασική υπηρεσία μία συνολική αίτηση για την 
επικράτεια τους.  

 Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω δεν θα ικανοποιούνται 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνεται έλεγχος από τη δασική υπηρεσία. Στις παραπάνω 
κατηγορίες ενδιαφερομένων ο αριθμός των ειδών θα καθορίζεται από την Υπηρεσία μας προκειμένου να 
εξυπηρετηθεί μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων. 
 
Β. Διάθεση με καταβολή τιμήματος: 

 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. 

 Για την εκτέλεση φυτοτεχνικών έργων στα πλαίσια εκτέλεσης δημοσίων τεχνικών έργων, 
συγκοινωνιακών, εξηλεκτρισμού, υδραυλικών, τηλεπικοινωνιακών κλπ με σκοπό την προστασία 
και τη αισθητική των έργων αυτών και του περιβάλλοντος 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος.. Η τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ 
(χωρίς τον ΦΠΑ). Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%. 

 
Επισημαίνεται, ότι λόγω των αυξημένων αναγκών σε δασικά φυτά προκειμένου να καλυφθούν 
εγκεκριμένα αναδασωτικά προγράμματα, επί του παρόντος, δεν θα διατεθούν φυτά σε ιδιώτες για 
φύτευση σε ιδιωτικούς χώρους (αγρούς, κήπους, κατοικίες κλπ). Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, θα 
διατεθούν φυτά και σε ιδιώτες με νεότερη απόφασή μας. 



 
 
 Γ. Τρόπος Διάθεσης 
Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία μας στη Διεύθυνση Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή ή ηλεκτρονικά 
από το διαδίκτυο μέσω της Διαύγειας (ΑΔΑ όπως αναγράφεται στην κορυφή της αίτησης) ή από την 
ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στον ιστότοπο www.apdkritis.gov.gr στη στήλη 
Ανακοινώσεις. Συνιστάται να χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης της υπηρεσίας μας: dasichan@apdkritis.gov.gr. Θα αποστέλλονται ταυτόχρονα το 
συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που δεν θα 
συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα εξετάζονται. 
 
Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09.00 π.μ. έως τις 14.00. και η παραλαβή των φυτών 
από το Δασικό φυτώριο, οδός Νεροκούρου. Λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό 
της διασποράς του COVID-19, η προσέλευση θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στην συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα 
(μάσκα, χρήση αντισηπτικού). 
 
Επισημαίνουμε ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων δενδρυλλίων που 
υπάρχουν στο Δασικό Φυτώριο. 
Στην απευθυνόμενη στη Δ/νση Δασών αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος που θα 
φυτευτούν τα φυτάρια και τα στοιχεία του αιτούντος. 
Επισυνάπτεται έντυπο της αίτησης.  
 
                                                                                               Η Διευθύντρια Δασών Χανίων 
        
 
                                                                                                          Π.Σκλαβάκη 
                                                                                                          Δασολόγος 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Μ.Μ.Ε Χανίων  
2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
3. Δ/νση Δασών Ρεθύμνης 

 
 
 
  



ΑΙΤΗΣΗ  
           ΠΡΟΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ......................................                                                               ΤΗΝ Δ.ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
ΟΝΟΜΑ..........................................                                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ 
Διεύθυνση......................................  
Τηλέφωνο.......................................                                             Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα παρακάτω 
Α.Δ.Τ............................................. ή                  δενδρύλλια τα οποία θα φυτέψω  
Α.Φ.Μ...........................................                                    στ.....................................του........................... 

     του Δήμου........................................................ 
ΧΑΝΙΑ .....................2021 
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Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
 
Συνημμένα, σας υποβάλω τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 
1. 
2. 
 

                                                             
1 Π.χ. απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ, τοπογραφικό διάγραμμα, μελέτη δενδροφύτευσης, τεχνική έκθεση κλπ 


