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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών 
και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων 
 

 Ηράκλειο   15-10-2019 
 
 
 
Αρ. Πρωτ.:  8538 

ΠΡΟΣ : Ως πίνακα διανομής 

Ταχ. Δ/νση  : ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Ε.Ι.   
(Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς)   

Τ.Κ. : 714 10   
Πληροφορίες : Μανόλης Φλουρής     
Τηλέφωνο    : 281 0 264941  

  281 0 264940 
  

Fax : 281 0 314580   
 

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό 
Φυτώριο Φοινικιάς. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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. Το αριθμ. 115378/2059/22-10-2010 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις διάθεσης φυτευτικού υλικού από τα δημόσια δασικά 
φυτώρια». 
4. Το 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».  
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 πρωτοκόλλου 36777/1106/31-07-2019 έγγραφο του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, «Εξέταση φυτών για την έκδοση 
φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου».  
7. Το με αριθμό 9942/14-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Χανίων με θέμα: 
«Φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών του Δημοσίου Δασικού Φυτωρίου Φοινικιάς». 
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Αποφασίζουμε 
   Εγκρίνουμε την διάθεση δασικών φυταρίων από το Δημόσιο Δασικό φυτώριο Φοινικιάς, 
όπως αυτά που αναγράφονται σε παράρτημα της παρούσας.   
   Για την αποφυγή συνωστισμού και την ομαλή διευθέτηση της διάθεσης, θα προηγείται 
η υποβολή αιτήσεων και θα ορίζεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ημερομηνία παραλαβής των 
φυτών.  
   Η υποβολή αιτήσεων για τον καθορισμό ημερομηνίας παραλαβής των φυτών, θα 
ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 ως 
12:00, στο δασικό φυτώριο Φοινικιάς. Κάθε αίτηση θα υποβάλλεται αυτοπροσώπως.   
Η παραλαβή των φυταρίων θα γίνεται τις καθορισμένες ημέρες, από το Δασικό 
Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου. 
   Η χορήγηση θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  
Δωρεάν διάθεση φυταρίων γίνεται: 
  α. Στους Ο.Τ.Α. για την δημιουργία δενδροστοιχιών, αλσών, πάρκων, νεκροταφείων 
κ.λ.π., με αίτημά τους συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι 
χώροι που θα φυτευτούν τα φυτά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 και εμβαδό). 
 

   
Β. Στα σχολεία (κάθε βαθμίδας Δημόσια ή Ιδιωτικά) και τις ένοπλες δυνάμεις, για 
εθελοντική δενδροφύτευση, μετά από συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και άδεια της 
Υπηρεσίας μας, σε δημόσιες δασικές εκτάσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάπτυξη 
φιλοδασικού πνεύματος. 
    Γ. 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 Υπηρεσίας μας σε δημόσιες 
δασικές εκτάσεις. Προϋπόθεση είναι να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση και 
απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ., ότι έχει αποφασισθεί να γίνει εθελοντική 
δενδροφύτευση σε δημόσιες δασικές εκτάσεις ή σε κοινόχρηστους χώρους. 
  Δ. Στα Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελή Ιδρύματα, για την αισθητική αναβάθμιση του εξωτερικού 
τους χώρου. 
   Στις παραπάνω κατηγορίες ενδιαφερομένων ο συνολικός αριθμός των φυταρίων που 
θα της διατεθούν, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός 
ενδιαφερομένων, καθορίζεται ως εξής: 
1. Στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, Ένοπλες δυνάμεις, Σχολεία (Δημόσια και Ιδιωτικά), Κοινωφελή 

Ιδρύματα, Πολιτιστικοί, Φιλοδασικοί και λοιποί Σύλλογοι (όριο φυτών 50 συνολικά). 
Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη μελέτη δενδροφύτευσης. 

2. Στους ΟΤΑ (όριο φυτών 300 συνολικά). 
Διάθεση με καταβολή τιμήματος: 
   Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (πολίτες κ.α.) η διάθεση γίνεται με καταβολή τιμήματος. Η 
τιμή φυτού θα είναι 0,90 ευρώ (χωρίς τον Φ.Π.Α.) και το ανώτατο όριο για κάθε 
ενδιαφερόμενο τα 50 φυτά. Η τιμή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%.  
   Εφόσον ο αιτούμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος των 50 φυτών θα πρέπει να υπάρχει 
ανάλογη μελέτη φύτευσης. 
   Η διάθεση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες από της 08:30 έως της 12:00. 
      Επισημαίνουμε ότι ισχύει σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως 
αποθεμάτων των φυταρίων 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. 
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  Αιτήσεις θα διατίθενται από τα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στο Δασικό Φυτώριο. 
   Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται της εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία 
της Δ/νσης Δασών και στα τηλέφωνα 2810 250389 και 2810 264940. 
 Στο τέλος της παρούσας παρατίθεται παράρτημα με το έντυπο της αίτησης χορήγησης 
φυταρίων.  
 Η παρούσα μαζί με την αίτηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, στον ιστότοπο www.apdkritis.gov.gr στη στήλη Ανακοινώσεις, για 
ενημέρωση. 
    
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1. Μ.Μ.Ε. Νομών Ηρακλείου  & 
Λασιθίου 

2. Δ/νση Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών 
Ενταύθα 

3. Δ/νση Δασών Λασιθίου 
4. ΟΤΑ Νομών Ηρακλείου - Λασιθίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ε.Σ.Α.Δ.Κ. 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΝΤΑΥΘΑ 
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα 
παρακάτω δενδρύλλια τα οποία θα 
φυτέψω  
 
στ………………………………………  
 
του Δήμου …………………………… 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :……………………………………… 

 

ΟΝΟΜΑ    :………………………………………… 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : …………………………………… 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………. 
 
 
Α.Φ.Μ. ……………………………………………. 
 

 
Ηράκλειο               /           / 2019 

 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Αγγελική  Μουριά  

Αριά  Πικροδάφνη (Σφάκα)  
Βελανιδιά  Πλάτανος  
Δάφνη  Πρίνος  
Δενδρολίβανο   Ράμνος  
Ευκάλυπτος  Ρίγανη  
Θυμάρι  Ροδιά  
Ιβίσκος κόκκινος  Σπάρτο  
Καλλιτρίδα  Συκιά  
Κουκουναριά  Τραχεία πεύκη  
Κυπαρίσσι γλαυκό  Φοίνικας του Βάι  
Κυπαρίσσι ορθόκλαδο  Φοινικοειδές  
Κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο  Χαρουπιά  
Λεβάντα    
Λεύκη καβακιά    
Μηδική Δενδρώδης    

 
 

Ο ΑΙΤΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΖΖΨΟΡ1Θ-3Γ3


		2019-10-15T11:38:05+0300
	Athens




