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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα    3-7-2013           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  Αριθ. Πρωτ. : 131578/1631 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΠΡΟΣ : Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ               Γεν. Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &               Υποθέσεων 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &               α) Δ/νσεις Δασών χωρίς  Δασαρχεία 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ               β) Δασαρχεία 
                   Έδρες τους 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.   
ΤΜΗΜΑ:          - ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  ΚΟΙΝ. :  1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ 
------------------------------------------------                   κ. Γιάννη Μανιάτη  
Ταχ. Δ/νση          : Χαλκοκονδύλη 31                                                                                          Αθήνα 
                              101 64 ΑΘΗΝΑ                2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 
Πληροφορίες      : Β. Πετρέλης                    κ. Σταύρου Καλαφάτη 
Τηλέφωνο           : 210 2124665                         Αθήνα 
Τηλεομοιοτυπία  : 2105242596                3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών 
Ηλ. ταχυδρομείο : xa31u008@minagric.gr        κ. Γεώργιου Αμοργιανιώτη 
             Ενταύθα 
    4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Ανάπτυξης 
        & Προστασίας Δασών & Φ.Π. 
                    κ. Κων/νου Δημόπουλου 
                         Ενταύθα 
                5. Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθ/σης Δασών 
                         Έδρες τους 
                6. Δ/νσεις Δασών με  Δασαρχεία 
                         Έδρες τους 
    7. Δ/νσεις Κ.Υ. - Ενταύθα 

 
ΘΕΜΑ : «Δυνατότητα παραγωγής δενδρυλλίων κατάλληλων για 

χριστουγεννιάτικα δένδρα και καλλωπιστικών κλώνων». 
 

Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου  4 του Ν. 3208/2003 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3508/2006 και προκειμένου  
να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία, σχετικά με τη δυνατότητα παραγωγής  
δενδρυλλίων κατάλληλων για χριστουγεννιάτικα δένδρα, προς έκδοση ρυθμιστικής 
απόφασης έγκρισης υλοτομίας χριστουγεννιάτικων δένδρων για όλη την Επικράτεια 
και κατά Δασική Υπηρεσία παρακαλούμε για τα εξής: 

α. Να ενημερώσετε όλους τους ενδιαφερομένους  που καλύπτονται από τα 
διαλαμβανόμενα του εγγράφου μας, να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
αιτήσεις για τον αριθμό των δενδρυλλίων που προτίθενται να υλοτομήσουν κατά το 
τρέχον έτος (2013). 

β. Μετά  από σχολαστική και εμπεριστατωμένη εξέταση των αιτημάτων, θα 
αναφέρετε σ’ εμάς και μέχρι 15 Οκτωβρίου 2013 τον αριθμό των δενδρυλλίων 
ελάτης, ή άλλων δασοπονικών ειδών, που προτείνονται και μπορούν να αποληφθούν 
από τις παρακάτω πηγές: 

1. Από τεχνητές φυτείες που έχουν δημιουργηθεί σε ιδιωτικά αγροκτήματα ειδικά 
για το σκοπό αυτό. 
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2. Από ιδιόκτητα καστανοπερίβολα και από καστανοτεμάχια που έχουν 
παραχωρηθεί σε αγρότες με τις δ/ξεις του Ν. 1734/87, ή τις προϊσχύσασες δ/ξεις, με 
σκοπό τον εμβολιασμό και εξημέρωση των αγρίων καστανιών για παραγωγή 
βρώσιμων καστάνων  και εφόσον έχει γίνει εμβολιασμός, ή από καστανοτεμάχια που 
έχουν αναγνωριστεί  σαν ιδιωτικά και τα οποία επίσης υφίστανται δενδροκομική 
περιποίηση. 

3. Από ιδιόκτητους αγρούς  δενδροκομικής καλλιέργειας (φουντουκώνες, 
μηλεώνες, κερασώνες, καρυδεώνες κ.λ.π.) που βρίσκονται στη φυτοδιάπλαση της 
ελάτης, στους οποίους συνήθως  εγκαθίστανται φυσικώς (δια πλαγιοσποράς) το 
υπόψη δασοπονικό είδος, το οποίο ως σκιόφυτο είδος αναπτύσσεται κανονικά σε 
μίξη με τα καρποφόρα δένδρα και επιτυγχάνεται με τη βούληση των ιδιοκτητών 
μορφή συγκαλλιέργειας. 

4.  Από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς του άρθρου 67 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 
289 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1734/1987 ( ΦΕΚ 189 Α΄), και 
από εκτάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3208/2003. 

 
Β. Για την ομαλή απόληψη και διάθεση στην αγορά καλλωπιστικών κλώνων, θα 

πρέπει να γνωστοποιήσετε στους ενδιαφερόμενους να υλοτομήσουν καλλωπιστικούς 
κλώνους, να υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους, μέχρι 31/10/2013. 

Για την υλοτομία κλώνων του δασοπονικού είδους ILEX AQUIFOLIUM  
(αρκουδοπούρναρο) προς εμπορία ως καλλωπιστικών – εορταστικών κλάδων, οι 
εγκρίσεις υλοτομίας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό περιορισμένες στις  περιοχές 
που παρατηρείται μείωση στην αυτοφυή  μορφή του. Κατά συνέπεια λοιπόν 
θεωρείται επιβεβλημένο οι εγκρίσεις υλοτομίας, για το είδος αυτό να χορηγούνται 
όταν προβλέπονται από δασοπονικές μελέτες κ.λ.π. ή όταν διαπιστώνεται ότι 
απαντάται στη συγκεκριμένη περιοχή σε ευρεία έκταση. 

Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις για υλοτομία  καλλωπιστικών κλώνων θα 
χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από εσάς, μετά τη λήψη της ετήσιας απόφασής 
μας, με θέμα «έγκριση υλοτομίας χριστουγεννιάτικων δένδρων», παράγραφος της 
οποίας θα αναφέρεται  ειδικά στη περίπτωση αυτή . 

 
  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

Κων/νος Δημόπουλος 
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