
         

   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα,  5 Νοεµβρίου 2013   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,   

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ              Αριθ. Πρωτ.: 137988/2321 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    

  ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ           

ΤΜΗΜΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ   

------------------------------------------------   

Ταχ. ∆/νση         : Χαλκοκονδύλη 31                                                                   

                           101 64  Αθήνα   

Πληροφορίες      : Β. Πετρέλης- Λ. Μπακόλα   

Τηλέφωνο          : 210 2124665-2124667   

Τηλεοµοιοτυπία  : 2105242596   

Ηλ. ταχυδροµείο : v.petrelis@prv.ypeka.gr   

 
                                                                                       
ΘΕΜΑ: "Έγκριση υλοτοµίας, µεταφοράς  και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων για 

χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων". 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 85, 90, 91, 134, 137, 138  του Ν.∆. 86/1969  «Περί ∆ασικού Κώδικος»  

και τις ισχύουσες διατάξεις του Π.∆.  19-11-1928 «Περί ∆ιαχειρίσεως ∆ασών κ.λ.π.» 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 270 του Ν.∆. 86/1969  «Περί ∆ασικού Κώδικος» όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.11 του άρθρου 4 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, 

κατάρτιση ∆ασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3508/2006 

«Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων», καθώς και του άρθρου 

11 του προαναφερθέντος Ν. 3208/2003.  

3)  Την υπ΄αριθµ.1049/1962 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

4) Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 

θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010). 

5) Την αριθ.2876/7-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων" (ΦΕΚ 

2234/τ.Β΄/7-10-2009). 

6) Το Π.∆. 189/2009 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 24/15-4-2010 (ΦΕΚ 56/τ.Α΄/15-4-2010) 

«Ανακαθορισµός  αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆.189/2009». 

7) Την µε αριθ. 23111/31-5-2010 ΚΥΑ "Συγκρότηση ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο Ειδική Γραµµατεία 

∆ασών"(ΦΕΚ 855/τ.Β΄/18-6-2010). 

8) Την µε αριθ. 31994/07.07.2010 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το διορισµό του Γεωργίου Αµοργιανιώτη του Θωµά στη 

θέση Μετακλητού Ειδικού Γραµµατέα στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

306/τ.ΥΕΘΟ∆Φ∆Τ/15.9.2010).  

9) Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» περί διορισµού του κ. Ιωάννη Μανιάτη του Αναστασίου στη θέση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25.06.2013).      

10) Την µε αριθ. Υ46/6-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού, "Καθορισµός  αρµοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη"(ΦΕΚ 2101/τ.Β΄/09.07.2012). 

11) Την 12123/25.02.2013 απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και «Με εντολή Αναπληρωτή 
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Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους 

Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, 

∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

(ΦΕΚ 499/ τ.Β΄/05.03.2013), 

12) Την υπ΄αριθ. 131578/1631/03.07.2013 διαταγή µας και τις σχετικές µε αυτή προτάσεις των 

Περιφερειακών ∆ασικών Υπηρεσιών από τις οποίες προκύπτει ότι είναι δυνατή η απόληψη 

δενδρυλλίων ελάτης, ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας, κυπαρίσσου, κέδρου και διαφόρων ειδών 

πεύκης, κατάλληλων για δένδρα Χριστουγέννων από: 

  α) Τεχνητές φυτείες που έχουν δηµιουργηθεί σε ιδιόκτητα αγροκτήµατα για το σκοπό αυτό. 

  β) Ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη εµβολιασµένες καστανιές 

που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση και από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει 

συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και ελάτης. 

  γ) Ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. 

13) Το γεγονός ότι από την υλοτοµία και την απόληψη δενδρυλλίων που είναι κατάλληλα για 

χριστουγεννιάτικα δένδρα από τις αναφερόµενες πηγές, καµιά ζηµιά δεν πρόκειται να προκληθεί 

στα δάση της χώρας µας. 

14) Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι  των ανωτέρω πηγών απόληψης είναι στην πλειοψηφία τους 

κάτοικοι ορεινών περιοχών µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα . 

15) Ότι µε την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε χριστουγεννιάτικα δένδρα από εγχώριες πηγές θα 

περιορισθεί το συνάλλαγµα για εισαγωγή δενδρυλλίων από το Εξωτερικό. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

Ι. Εγκρίνουµε την υλοτοµία δένδρων Χριστουγέννων για το τρέχον έτος 2013 , σύµφωνα µε τους 

παρακάτω πίνακες : 

 
Α.  Από ιδιωτικές τεχνητές φυτείες που έχουν δηµιουργηθεί σε αγροκτήµατα 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1  ∆/χ  Βέροιας 1.400 Ελάτης 

2  ∆/χ  Καλαµάτας 

360 Ελάτης 

50 Ψευδοτσούγκας 

10 Μ. Πεύκης 

3 ∆/χ   Κυνουρίας 513 Ελάτης 

4 ∆/χ   Τρίπολης 0 Ελάτης 

5 ∆/χ   Ιωαννίνων 100 Ελάτης 

6 ∆/χ   Σπάρτης 2.780 Ελάτης 

7 ∆/χ   Νάουσας  500 Ελάτης 

8 ∆/∆   Γρεβενών 100 Ελάτης 

9 ∆/χ   Ξυλοκάστρου 310 Ελάτης 

10 ∆/χ   Λάρισας 800 Ελάτης 

11 ∆/χ   Κοζάνης 

3.800 Ελάτης 

30 Μ. Πεύκης 

10 Ψευδοτσούγκας 

12 ∆/∆   Φλώρινας 
400 Ελάτης 

0 Μ. Πεύκης 

13 ∆/χ   Κιλκίς 0 Ελάτης 

14 ∆/χ   Θεσσαλονίκης 0 Ελάτης 

15 ∆/χ   Αρναίας 

35.000 Ελάτης 

500 Ψευδοτσούγκας 

1.000 Μ. Πεύκη 

16 ∆/χ   Καρπενησίου 550 Ελάτης 
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Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

17 ∆/χ   Μετσόβου 3.590 Ελάτης 

18 ∆/χ   Τρικάλων 
8.300 Ελάτης 

450 Ψευδοτσούγκας 

19 ∆/χ   Σπερχειάδος 2.670 Ελάτης 

20 ∆/χ   Κ. Νευροκοπίου 2.700 Ελάτης 

21 ∆/χ   ∆ράµας 
380 Ελάτης-Ερυθρελάτης 

50 Ψευδοτσούγκας 

22 ∆/χ   Πολυγύρου 40.110 Ελάτης 

23 ∆/χ   Κορίνθου 1.000 Ελάτης 

24 ∆/χ   Λαγκαδά 2.100 Ελάτης 

25 ∆/χ   Σερρών 50 Ελάτης 

26 ∆/χ   Έδεσσας 500 Ελάτης 

27 ∆/∆   ∆ωδεκανήσου 200 Κυπαρίσσου 

28 ∆/χ   Αλµυρού 
350 Ελάτης 

30 Ψευδοτσούγκας 

29 ∆/χ   Καρδίτσας 10 Ελάτης 

30 ∆/χ   Καλαµπάκας 300 Ελάτης 

31 ∆/χ   Καβάλας 0 Ελάτης 

32 ∆/∆   Πιερίας 7.900 Ελάτης 

33 ∆/χ   Σιδηροκάστρου 0 Μ. Πεύκης 

34 ∆/χ   Ιστιαίας 320 Ελάτης 

35 ∆/∆   Άρτας 500 Ελάτης 

36 ∆/∆   Χανίων 400 Κυπαρίσσου 

37 ∆/χ   Ελασσόνας 
1.200 Ελάτης 

200 Μ. Πεύκης 

38 ∆/χ   Λαµίας 250 Ελάτης 

39 ∆/χ   Φουρνά 400 Ελάτης 

40 ∆/∆   Καστοριάς 200 Ελάτης 

41 ∆/χ   Χαλκίδας 0 Ελάτης 

42 ∆/χ   Βυτίνας 245 Ελάτης 

43 ∆/χ   Μεσολογγίου 50 Ελάτης 

44 ∆/χ   Μουζακίου 650 Ελάτης 

45 ∆/χ   Γουµένισσας 0 Ελάτης 

46 ∆/χ   Αριδαίας 500 Ελάτης 

47 ∆/χ   Καλαβρύτων 120 Ελάτης 

48 ∆/χ   Λίµνης 130 Ελάτης 

ΣΥΝΟΛΟ 124.068 ∆ενδρύλλια  
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Β. Από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη  

καστανιές, που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση και από ιδιόκτητους 

αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια  καρποφόρων δένδρων και ελάτης. 

 

Β1. Από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεµάχια µε  εµβολιασµένες ή µη εµβολιασµένες 

καστανιές που υπόκεινται σε δενδροκοµική περιποίηση. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 ∆/χ  Σπάρτης    

1α         Καστάνιτσας  Κυνουρίας 3.180 Ελάτης 

1β        Παλαιοχωρίου  Κυνουρίας 140 Ελάτης 

2 ∆/∆  Άρτας 4.880 Ελάτης 

3 ∆/χ  Σπερχειάδας 11.000 Ελάτης 

4 ∆/χ  Καρπενησίου 3.050 Ελάτης 

5 ∆/∆  Πιερίας 300 Ελάτης 

6 ∆/χ  Ιωαννίνων 210 Ελάτης 

           Σ Υ Ν Ο Λ Ο 22.760 Ελάτης 

 
 

Β2. Από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και 

ελάτης (φουντουκώνες, µηλεώνες κερασώνες,καρυδεώνες κλπ.) 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 
∆/χ Σπερχειάδας : 

 (Μερκάδας, Μαυρίλου 
Πουγκακίων  και Τυµφρηστού) 

350 Ελάτης 

2 ∆/∆ Άρτας 1.500 Ελάτης 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.850 Ελάτης 

 
 
Γ. Από ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν. 998/79, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 1734/87 και από εκτάσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

∆ΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 
ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΕΝ∆ΡΥΛΛΙΩΝ 

1 ∆/χ Φουρνά 0 Ελάτης 

2 ∆/χ Σπερχειάδας 400 Ελάτης 

 ∆/χ Καρδίτσας 5 Ελάτης 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 405            Ελάτης 
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ΙΙ.   Επιτρέπουµε τη δωρεάν (χωρίς καταβολή τιµήµατος) απόληψη κλάδων ελάτης και άλλων 

δασοπονικών ειδών από τους Αγροτικούς ∆ασικούς Συνεταιρισµούς (στην περιφέρειά τους)  για 

οποιαδήποτε ποσότητα, είτε από τα υπολείµµατα υλοτοµιών για την πραγµατοποίηση του 

λήµµατος διαχειριστικού έτους 2013  ή από υλοτοµία κλώνων, από προσηµανθέντα άτοµα των 

παραπάνω ειδών, που προβλέπονται να υλοτοµηθούν για την απόληψη του λήµµατος έτους 

2014. Οι κλάδοι θα δένονται σε δέµατα, το καθένα θα σφραγίζεται µε τη µολυβδοσφύρα και  

στα δελτία µεταφοράς θα αναγράφεται το βάρος και ο αριθµός των δεµάτων από κάθε δασο-

πονικό είδος και ο αριθµός της µολυβδοσφύρας µε την οποία σφραγίσθηκαν, για να διευκο-

λύνεται ο έλεγχος και να διαπιστώνεται η νόµιµη προέλευσή τους . 

III. Σε καµία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η υλοτοµία καθ’ υπέρβαση της ποσότητας που εγκρίνεται 

µε την παρούσα απόφαση, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση . 

IV.  Η υλοτοµία όλων των δενδρυλλίων ελάτης και των άλλων δασοπονικών ειδών, που 

προβλέπεται µε την παρούσα απόφαση, θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση ατελών αδειών 

υλοτοµίας από τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες.   

V. Όλα γενικώς τα δενδρύλλια θα προσηµαίνονται και θα εξελέγχονται στους τόπους 

υλοτοµίας τους. Σε κάθε δενδρύλλιο, θα προσδένεται ειδική µολυβδοσφραγίδα 

πλησίον της κορυφής του και κατά το δυνατόν στα µεσογονάτια διαστήµατα µεταξύ 

2ου έως και 4ου σπονδύλου από τον επικόρυφο βλαστό. Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια 

θα σφραγίζονται µε τη δασική σφύρα στην επιφάνεια τοµής. 

Επισηµαίνουµε  ιδιαίτερα τη σηµασία που έχει η σωστή σήµανση των δενδρυλλίων (να είναι 

εµφανή τα αποτυπώµατα της σφύρας µε χρήση χρώµατος και τα χαρακτηριστικά της 

µολυβδοσφραγίδας) ώστε να µη δηµιουργούνται αµφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των 

σφραγίδων. 

Εάν διαπιστωθεί από αρµόδιο για πραγµατοποίηση ελέγχων όργανο, πληµµελής σφράγιση 

δενδρυλλίων καθώς και παραλήψεις κατά τη σφράγιση, θα ελέγχονται αυστηρά οι υπεύθυνοι 

υπάλληλοι. 

VI.  Μετά την ισχύ της αγορανοµικής διάταξης 16/92, οι τιµές πώλησης σε όλα τα στάδια εµπορίας 

των χριστουγεννιάτικων δένδρων διαµορφώνονται πλέον ελεύθερα (προσφορά-ζήτηση), αφού 

το είδος αυτό κατατάχθηκε στην αγορανοµική κατηγορία των µη ελεγχοµένων ειδών. Τούτο 

σηµαίνει ότι όλα τα δενδρύλλια, ανεξάρτητα από το είδος και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους, δεν 

θα διαχωρίζονται σε κατηγορίες και θα σφραγίζονται µε µία µόνο µολυβδοσφραγίδα κατά τον 

τρόπο που καθορίζεται στην παρ. V της παρούσας. 

VII. Οι καλλωπιστικοί κλάδοι θα υλοτοµηθούν βάσει αδειών υλοτοµίας που θα χορηγηθούν στους 

ενδιαφερόµενους, κατόπιν αιτήσεων που υποβλήθηκαν αρµοδίως µέχρι 31/10/2013 σύµφωνα 

µε την αριθ. 131578/1631/03.07.2013 διαταγή µας και µε καταβολή του προβλεπόµενου 

µισθώµατος, όπου απαιτείται και όπως καθορίζεται  στον Πίνακα ∆ιατίµησης έτους 2013. Πριν 

από την εξέλεγξη οι κλώνοι θα δένονται σε δέµατα και το καθένα θα σφραγίζεται µε τη 

µολυβδοσφύρα. Στα δελτία µεταφοράς θα αναγράφεται το βάρος και ο αριθµός των δεµάτων 

από κάθε δασοπονικό είδος και ο αριθµός της µολυβδοσφύρας µε την οποία σφραγίσθηκαν, για 

να διευκολύνεται ο έλεγχος και να διαπιστώνεται η νόµιµη προέλευσή τους . 

VIII. Η µεταφορά των εξελεγχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων από τους καθορισθέντες 

τόπους συγκέντρωσης θα αρχίσει  την 29η Νοεµβρίου, θα λήξει την 24η ∆εκεµβρίου και 

θα ενεργείται βάσει δελτίων µεταφοράς στα οποία θα αναγράφεται ο αριθµός και το είδος των 

δενδρυλλίων, καθώς επίσης ο αριθµός της δασικής σφύρας και της µολυβδοσφύρας µε τις 

οποίες σφραγίσθηκαν. Όλα τα δελτία θα θεωρούνται από δασικό υπάλληλο, που απαραίτητα θα 

παραβρίσκεται και θα παρακολουθεί τη φόρτωση. Οµοίως η µεταφορά των δενδρυλλίων που 

αναπτύχθηκαν - µεταφυτεύθηκαν µέσα σε γλαστρίδια (γενικά τα βωλόφυτα), θα ενεργείται 

κατά την περίοδο αυτή βάσει δελτίων µεταφοράς, στα οποία θα πιστοποιείται η νόµιµη 

προέλευση και θα αναγράφεται ο αριθµός και το είδος των δενδρυλλίων. 

ΙΧ.  Για την παρακολούθηση της µεταφοράς και εµπορίας των δενδρυλλίων που θα υλοτοµηθούν και 

προς το σκοπό αποκλεισµού οποιασδήποτε λαθροϋλοτοµίας ή λαθραίας διακίνησής τους, οι 

∆ασικές Υπηρεσίες, πέρα από κάθε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση τους µέτρο, επιβάλλεται: 

1) Να επιτηρούν τις προσβάσεις προς τις πόλεις από κάθε κατεύθυνση. Ιδιαίτερα οι ∆ασικές 

Υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου Αττικής να επιτηρούν επισταµένως τις προς την πόλη των Αθηνών 

προσβάσεις από την περιοχή Πάρνηθας, ώστε να αποκλεισθεί κάθε περίπτωση παρανοµίας σε 

βάρος του ελατοδάσους της ευρύτερης περιοχής.  

2) Να µεριµνήσουν ώστε να ελέγχονται σχολαστικά αλλά διακριτικά, όλα τα καταστήµατα και οι 

χώροι πώλησης χριστουγεννιάτικων δένδρων και καλλωπιστικών κλώνων, για διαπίστωση της 

νόµιµης προέλευσής τους . 
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  Χ.  Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των Περιφερειακών Υπηρεσιών για ένταση των µέτρων 

παρακολούθησης, εποπτείας και αστυνόµευσης των δασών τις προσεχείς ηµέρες, ώστε να 

αποφευχθεί απολύτως κάθε παράνοµη υλοτοµία δένδρων από δηµόσια και µη δηµόσια δάση. Για 

το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να προγραµµατισθεί και να εξασφαλισθεί αυξηµένη ετοιµότητα όλου 

του δασικού προσωπικού, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Το προσωπικό  θα τεθεί σε 

κατάσταση επιφυλακής, µε συγκρότηση ειδικών οµάδων ελέγχου, µε κύρια αποστολή την 

ενέργεια συστηµατικών περιπολιών και ενεδρών στα δάση και σε κατάλληλες θέσεις των οδικών 

δικτύων και µονοπατιών για την πρόληψη και αποτροπή κάθε παράνοµης υλοτοµίας και 

διακίνησης χριστουγεννιάτικων δένδρων. 

ΧΙ. Οι ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και οι 

∆ιευθύνσεις ∆ασών Νοµών, στις περιοχές ευθύνης των οποίων πραγµατοποιούνται υλοτοµίες 

χριστουγεννιάτικων δένδρων ή διακινούνται χριστουγεννιάτικα δένδρα, οφείλουν να 

πραγµατοποιούν ελέγχους και επιθεωρήσεις, τόσο κατά το χρόνο της υλοτοµίας, όσο και κατά 

το χρόνο της διακίνησης των δενδρυλλίων, για την πρόληψη ή διαπίστωση τυχόν παραβάσεων 

και την πιστή τήρηση και εφαρµογή των σχετικών οδηγιών. 

         Στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου έτους (2014), οι ∆ιευθύνσεις Συντονισµού και 
Επιθεώρησης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, ως και οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Νοµών, µε 

αναφορά τους θα µας γνωρίσουν τις διαπιστώσεις τους από τους γενόµενους ελέγχους και τις 

τυχόν παρατηρήσεις τους. 

XII.  Στους εκπροσώπους των συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών και τους µεµονωµένους 

παραγωγούς - καλλιεργητές δασικών φυτειών, θα χορηγείται από την αρµόδια ∆ασική Υπηρεσία 

απλή βεβαίωσή, προκειµένου να παρασχεθεί από τους ΟΤΑ κατάλληλος χώρος έκθεσης των 

δενδρυλλίων. 

XIII.  Οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και τα ∆ασαρχεία στην περιφέρεια των 

οποίων θα υλοτοµηθούν χριστουγεννιάτικα δένδρα, θα αναφέρουν µέχρι 31-12-2013 

τον  αριθµό των δενδρυλλίων κατά δασοπονικό είδος και πηγή προέλευσης που τελικώς θα 

υλοτοµηθούν, καθώς επίσης και τις τυχόν παραβάσεις που θα βεβαιωθούν στην περιοχή 

ευθύνης τους.     

         Οι υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και τα ∆ασαρχεία θα αναφέρουν 

µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, µόνο τις περιπτώσεις  παράνοµης υλοτοµίας και µεταφοράς 

χριστουγεννιάτικων δένδρων, υποβάλλοντας τα σχετικά στοιχεία των παραβάσεων. 

ΧΙΙΙΙ. Το  Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να 

δώσει σχετικές οδηγίες στις κατά τόπους αρµόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες ώστε σε περίπτωση 

που εισαχθούν δενδρύλλια Χριστουγέννων ή καλλωπιστικοί κλάδοι µε οποιαδήποτε µορφή 

(δενδρύλλια ή γλάστρες µε δενδρύλλια  κ.λ.π) να συνοδεύονται µε τα απαραίτητα έγγραφα για 

να είναι δυνατός σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος της προέλευσής τους. 

         Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Τοµέας Εµπορίου) 

στο οποίο επίσης κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να δώσει στα πλαίσια των 

αρµοδιοτήτων του, ανάλογες οδηγίες και να µας κοινοποιήσει τυχόν δικές του ενέργειες. 

         Η ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων και η ∆/νση Προστασίας ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, 

παρακαλούνται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, να επιστήσουν την προσοχή των 

αντιστοίχων Περιφερειακών Υπηρεσιών, για  µέτρα προστασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 

στο Π.∆. 365/10-12-2002 (ΦΕΚ 307/Α΄/10.12.2002) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 

Π.∆. 106/2011 (ΦΕΚ 241/Α΄/9.11.2012) και για καταγραφή του αριθµού των εισαγόµενων 

δενδρυλλίων, κατά δασοπονικό είδος και χώρα προέλευσης. 

Επειδή τα στοιχεία καταγραφής θεωρούνται απαραίτητα για την Υπηρεσία µας, παρακαλούµε 

να αποσταλούν απ’ ευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών (Τµήµα Ιδιωτικής ∆ασοπονίας) 

µέχρι 31- 01- 2014, για άµεση επεξεργασία και λήψη σχετικών αποφάσεων. 

 ΧV.  Παρακαλούµε η παρούσα να ανακοινωθεί ευρέως, για να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόµενοι.  

 

                 

    
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

∆ΑΣΩΝ 

     

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α) - ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

Γεν. ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

α) ∆/νσεις ∆ασών Νοµών χωρίς ∆ασαρχεία 

β) ∆ασαρχεία 

        Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Β) -  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
    
  1.   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

      α. Γραφείο υπουργού κ. Ι. Μανιάτη 

           Μεσογείων  119    -  10192 ΑΘΗΝΑ 

      β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σταύρου Καλαφάτη 

           Αµαλιάδας 17  - ΑΘΗΝΑ 

      γ. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ κας Κ. Γιαννακοπούλου 

           Αµαλιάδας 17  - ΑΘΗΝΑ 

      δ. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών κ. Γ. Αµοργιανιώτη 

           Χαλκοκονδύλη 31   - ΑΘΗΝΑ 

      ε. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π. κ. Κ. ∆ηµόπουλου 

          Χαλκοκονδύλη 31   - ΑΘΗΝΑ 

 
2.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

Τµήµα Α΄ 

Λ. Συγγρού 150 

            17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

 

3. Υπουργείο Οικονοµικών 

α.  ∆/νση Ρυθµιστικών θεµάτων εξωτερικού εµπορίου 

            Ερµού και Κορνάρου 1 

                        105 63 ΑΘΗΝΑ    

      β. ∆/νση 19 Τελωνειακών ∆ιαδικασιών  Τµήµα Α’ 

            Καραγιώργη Σερβίας 10                                                                         

                        101 84 ΑΘΗΝΑ 

 

4. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου 

∆/νση Τιµών Τροφίµων και Ποτών 

Τµήµα Γ΄ 

Πλ. Κάνιγγος 20 

               101  81 ΑΘΗΝΑ 

 

5. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

α.  Γεν. ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

β.  ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών  

γ.  ∆/νσεις ∆ασών Νοµών µε ∆ασαρχεία 

                   Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

 

Γ) - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

       ∆/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας- Ενταύθα 
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