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ΚΟΙΝ:  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ :  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                      Έδρες τους 
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ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος  εφαρμογής των αριθμ.  131759/3479/19-11-2015 ΚYA (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο « Ίδρυση 

Δασικών Φυτωρίων» και  αρθμ.  KYA 163478/2903/13-12-2017 (ΦΕΚ 4357 Β΄) «Τροποποιήση και 

συμπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο  

Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων’ ». 

 

Σχετ.:  
1. Η αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο « Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων». 

2. Η αριθμ. 135152/31/5-1-2016 εγκύκλιος «Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ “Ίδρυση δασικών 

φυτωρίων” και της ΥΑ “Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων 

εκκόκκισης”». 

3. Η αρθμ. 163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4357 Β΄). «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ, 

131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’)  με τίτλο  Ίδρυση Δασικών 

Φυτωρίων’ ». 

4. Το αριθμ. 155980/1113/8-5-2017 έγγραφό μας 

 

Σκοπός έκδοσης της  αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρθμ. 

163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4357 Β΄) ήταν να τεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την    

παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, που προορίζεται για δασοπονικούς και μη 

σκοπούς. 
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Με την έκδοση των ανωτέρω ΚΥΑ επιδιώχθηκε να δοθούν απαντήσεις σε χρόνια ζητήματα 

αλληλοεπικαλύψεων με συναρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με την οργάνωση παραγωγής και 

εμπορίας  πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως  του Ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α΄164). Σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια επικάλυψη στα είδη εκείνα που 

κυρίως προορίζονται για καλλωπιστική χρήση. Αναζητώντας εγκεκριμένους καταλόγους καλλωπιστικών 

φυτών, διαπιστώσαμε ότι άλλοτε περιγράφονται τα είδη (κοινά ονόματα) και άλλοτε περιγράφονται ως 

λοιπά καλλωπιστικά είδη. Αυτό δημιουργεί σύγχυση στην αγορά και στις αρμόδιες υπηρεσίες που ασκούν 

τον έλεγχο και την εποπτεία. 

 

Τα ερωτήματα  που τίθενται  από τις Δασικές Υπηρεσίες, από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ 

καθώς και από   φυτωριακές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εδώ και χρόνια στην αγορά  είναι: Ποιος 

έχει δικαίωμα να παράγει τι; Ποια είδη φυτών; (δασικών, καλλιεργούμενων, καλλωπιστικών, 

φαρμακευτικών, αρωματικών, λιβαδοπονικών κ.α.,);  Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για αυτά; Ποιος είναι ο 

κατάλογος καλλιεργούμενων ειδών;  Ποιος είναι ο κατάλογος δασικών ειδών;  

Με την παρούσα εγκύκλιο, και με βάση τα ανωτέρω ερωτήματα  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

I. Τα δασικά είδη διακρίνονται σε θάμνους και δένδρα. Ως θάμνοι και δένδρα ορίζονται τα φυτά  τα 

οποία είναι ξυλώδη. Τα δένδρα κάτω από κανονικές συνθήκες δημιουργούν όρθιο κορμό που 

υπερβαίνει τα 2 m. Αντίστοιχα οι θάμνοι συνήθως διακλαδίζονται από τη βάση τους, σε περίπτωση 

όμως που σχηματίζουν κορμό, αυτός δεν υπερβαίνει τα 2 m. 

Σύμφωνα με την πρώτη ολοκληρωμένη παγκόσμια βάση δεδομένων των δένδρων της Γης με την 

ονομασία Global Tree Search η οποία είναι διαθέσιμη στη 

διεύθυνση: http://www.bgci.org/global_tree_search.php στον πλανήτη μας υπάρχουν 60.065 γνωστά 
είδη δένδρων. 

Οι θάμνοι και τα δένδρα στην Ελλάδα αφορούν αυτοφυή είδη, ενδημικά είδη, είδη που έχουν εισαχθεί 

από παλιά, πολλά από τα οποία έχουν εγκλιματιστεί και εμφανίζονται ως ξενικά (επιγενή), καθώς  και 

αυτά που συχνά χρησιμοποιούνται σε αστικούς και μη αστικούς χώρους για την αρχιτεκτονική και 

αισθητική τους αξία ή για την σημαντική τους συμβολή στην ανθρώπινη διατροφή. 

 

Από βοτανικής ταξινόμησης οι θάμνοι και τα δένδρα ανήκουν στο άθροισμα των Σπερματοφύτων. Τα 

Σπερματόφυτα διακρίνονται σε δύο υποαθροίσματα: τα Γυμνόσπερμα και τα Αγγειόσπερμα. 

Η ταξινόμηση σε κάθε υποάθροισμα ακολουθεί την διαδοχή: κλάση -  τάξη- οικογένεια -  γένος - είδος.  

Η βασική ταξινομική μονάδα, που κυρίως περιγράφεται, είναι το είδος. Το είδος περιλαμβάνει 

φυτικά άτομα όμοια μεταξύ τους σε πολυάριθμους βασικούς χαρακτήρες.  Τα είδη είναι δυνατόν να 
διακρίνονται σε υποείδη, κλώνους, ποικιλίες, καλλιεργούμενες ποικιλίες κ.α.,   
 
Τα Γυμνόσπερμα είναι συνήθως αειθαλή δένδρα και θάμνοι και διακρίνονται στις εξής οικογένειες:  
Gingoaceae, Araucariace, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Taxaceae και Erhedraceae.  

Oρισμένα γνωστά είδη είναι: Gingo biloba (Gingoaceae). Abies sp, Pseudotsuga sp., Pinus sp., Larix sp , 

Cedrus sp., Picea sp., (Pinaceae), Taxodium sp., (Taxodiaceae), Cupressus sp, Chameocyparis sp.,Thuja 

sp., (Cupressaceae). 

 

 Αντίστοιχα τα Αγγειόσπερμα διακρίνονται σε δικοτυλήδονα και μονοκοτυλήδονα και είναι  

συνήθως  φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι.   
 
Στα  δικοτυλήδονα ενδεικτικά διακρίνονται  ορισμένες οικογένειες: Salicaceae, Betulaceae, Corylaceae, 

Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Loranthaceae, Platanaceae, Rosaceae, Myrtaceae, Ericaceae 

Ορισμένα γνωστά είδη είναι: Salix sp., Populus sp., (Salicaceae), Betula, Alnus (Betulaceae),  Carpinus 

sp, Ostrya, Corylus sp.,(Corylaceae), Fagus sp., Castanea sp., Quercus sp.,( Fagaceae), Celtis sp., Ulmus 

sp., Zelkova (Ulmaceae), Morus sp., Figus (Moraceae), Viscum ( Loranthaceae), Platanus sp.,( 
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Platanaceae), Spiraea sp., Rubus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Chaenomelis speciosa, Malus sp., Sorbus sp., 

Grataegus sp., Prunus sp., (Rosaceae) Myrtus sp., Eycalyptus sp., (Myrtaceae), Rhododendron sp., 

Arbutus sp., (Ericaceae) 

 

Στα μονοκοτυλήδονα ενδεικτικά διακρίνονται  ορισμένες οικογένειες: Poaceae, Palmacea, Agavaceae, 

Liliaceae 

Ορισμένα γνωστά είδη είναι: Smilax aspera (Liliaceae), Agave sp., Yucca sp., (Agavaceae), Ph. 

Theophrasti, Ph. Canariensis, Washingtonia sp., (Palmaceae) 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν είναι δυνατόν να περιγραφούν όλα  τα δασικά είδη που βρίσκονται στη 

Χώρα μας, όσο και τα  δασικά είδη όλου τον πλανήτη.  Αυτά μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορες 

βάσεις δεδομένων και επιστημονικά συγγράμματα που περιγράφουν με λεπτομέρειες τα ανωτέρω 

είδη.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός από τα δέντρα και τους θάμνους, σε ένα δασικό 

οικοσύστημα υπάρχουν και άλλα  είδη χλωρίδας, στην άγρια μορφή τους,  όπως   πόες, φρύγανα, κ.α., 

τα οποία στη Χώρα μας ανέρχονται περίπου στα 6.600 αυτοφυή, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι 

ενδημικά. 

Ορισμένα δε από το σύνολο των ειδών έχουν χαρακτηριστεί  ως αυστηρά προστατευόμενα και 

προστατεύονται αντίστοιχα από διάφορες διεθνής συμβάσεις , ενωσιακές ή εθνικές νομοθεσίες, όπως 

η Διεθνή Σύμβαση CITES, το Π.Δ67/81 κ.α., με αποτέλεσμα να μην είναι επιτρεπτή η απόκτηση 

πολλαπλασιαστικού υλικού τους από τη φύση με σκοπό την παραγωγή και εμπορία τους.  

 

II. Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στην οποία ανήκουν όλες οι φυτωριακές 

επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ο τρόπος παραγωγής  και εμπορίας 

ακολουθώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ( Εθνική, Ενωσιακή και Διεθνή) προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ποιότητα,  η προέλευση, η  φυτοϋγεία και  ο έλεγχος του παραγόμενου φυτικού 

υλικού, εν προκειμένω του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.  

 

Όταν αναφερόμαστε στο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο 
σκοπός χρήσης του.  

• Το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό όταν προορίζεται για δασοκομικούς σκοπούς, σύμφωνα με 

αυτά που ορίζει η δασική επιστήμη (παραγωγικούς, αναδασωτικούς, προστατευτικούς, 

υδρονομικούς, αναψυχής, εμπλουτισμό της βιοποικιλότητας), διέπεται από κανόνες με απώτερο  

σκοπό την διασφάλιση της αειφορίας των δασών και την προστασία της βιοποικιλότητας.  

Για να επιτευχθεί ο  σκοπός αυτός, τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η 

πιστοποίηση της προέλευση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, η φυτοϋγεία αυτού και η 

ποιότητά του.  

Για τον  σκοπό αυτόν, το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό  δύναται να αποκτηθεί  βάσει του 

εγκεκριμένου Εθνικού Καταλόγου Βασικού Υλικού, τον οποίο μπορείτε να  αναζητήσετε με  τον 

αριθμό ΑΔΑ: 4Α3Κ0-Β4. Ο Εθνικός Κατάλογος συντάχθηκε στα πλαίσια της  Οδηγίας 105/1999/Ε.Ε, η 

οποία εναρμονίστηκε με την έκδοση του  Π.Δ. 17/2003 (ΦΕΚ Α’ 14/2003).  Ο Κατάλογος αυτός 

επικαιροποιείται  σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Επίσης, ένας άλλος τρόπος απόκτησης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού είναι βάσει του    

Ενωσιακού Καταλόγου των Κρατών Μελών της Ε.Ε. (Κ.Μ). Στον κατάλογο αυτό μπορεί  να αναζητηθεί  

εγκεκριμένο βασικό υλικό όλων των    δασικών  ειδών που αναφέρονται στην Οδηγία  105/1999/Ε.Ε.  

Τέλος, ένας άλλος τρόπος απόκτησης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού είναι από Τρίτη Χώρα εάν 

και εφόσον διασφαλίζεται η  ισοδυναμία  αυτού σύμφωνα με την οδηγία 105/1999/Ε.Ε .  

• Τα δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό όταν προορίζεται για μη δασοκομικούς σκοπούς, όπως των 

δασώσεων (καλλιέργεια αγροτικής γης με δασικά είδη), της καλλωπιστικής  χρήσης σε αστικούς και 

μη αστικούς χώρους με αρχιτεκτονική και αισθητική αξία, καθώς και άλλες χρήσεις (κοσμετολογία, 

παραγωγή αιθέριων ελαίων)  μπορεί να αποκτηθεί είτε βάσει των  ανωτέρω Καταλόγων, είτε από   
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το εσωτερικό ή από άλλες πηγές με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, αλλά πάντοτε με την έγκριση της 

αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.  

• Όταν το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό προορίζεται για την  ανθρώπινη διατροφή ή τη 
διατροφή των ζώων, θα πρέπει να ακολουθεί  τις διατάξεις που προβλέπονται από άλλα 

νομοθετήματα (π.χ       ποικιλίες καρυδιάς με σκοπό την παραγωγή καρπού,  κ.α.,).  

 

III. Έχει τύχει να γίνουμε κοινωνοί του γεγονότος, ότι δασικά είδη αγνώστου προέλευσης και χωρίς 

πιστοποιητικό φυτοϋγείας ή φυτοϋγειονομικό διαβατήριο  όπου απαιτείται,  εισέρχονται στη χώρα μας 

και χρησιμοποιούνται, όχι μόνο για καλλωπιστική χρήση, αλλά και σε δημόσια έργα με αποτέλεσμα οι 

ασθένειες να έχουν προσβάλλει και τα δασικά οικοσυστήματα.  

      Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους (Ceratocystis platani) του             
πλατάνου (Platanus sp)  ή το κόκκινο σκαθάρι στα φοινικοειδή (Rhynchophorus ferrugineus) κ.α. 

Για να εξασφαλιστεί ότι το παραγόμενο δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο διατίθεται προς 

εμπορία για χρήση είναι απαλλαγμένο από ασθένειες θα πρέπει να υποβάλλεται στους 

προβλεπόμενους  έλεγχους, σύμφωνα με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία  όπως ισχύει. Καθήκοντα 

εφαρμογής της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας που αφορούν τα δασικά φυτώρια έχουν ανατεθεί στους 

δασικούς φυτοϋγειονομικόυς ελεγκτές.   Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή των δασικών φυτωρίων στο 

μητρώο, των παραγωγών, των διακινητών δασικών φυτών και δασικών φυτικών προϊόντων σύμφωνα με 

το π.δ 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει. 

 

 
IV. Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω ΚΥΑ (σχετ. 1 και 2) για τη διαδικασία χορήγησης άδειας 

ίδρυσης  και έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων (Τύπος Β και Γ),  με γνώμονα την μη διάθεση 

πρόκλησης αναστάτωσης της αγοράς καθώς και την αποφυγή επανυποβολής τεχνοοικονομικής 
μελέτης, για τα ήδη λειτουργούντα φυτώρια διευκρινίζουμε ότι: 

 

1) Τα ιδιωτικά δασικά φυτώρια που λειτουργούσαν σύμφωνα με την αριθμ.60308/224/18-1-1995 

ΥΑ(ΦΕΚ 58 Β’), πριν την έκδοση των ανωτέρω ΚΥΑ θα πρέπει να λάβουν νέα άδεια  ίδρυσης και 
έναρξης λειτουργίας δασικών φυτωρίων. 
Α) Σε περίπτωση που δεν έχουν προκύψει μεταβολές σύμφωνα με την υπάρχουσα εγκεκριμένη 

τεχνοοικονομική μελέτη, αυτή ισχύει και ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

• Ο φυτωριούχος υποβάλει αίτηση στη δασική υπηρεσία (Δασαρχείο, Δ/νση Δασών άνευ 

Δασαρχείου) συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες  στο σύστημα 

Ε.Γ.Σ.Α.87  και από την υπάρχουσα εγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη . 

• Η δασική υπηρεσία προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και αν διαπιστώσει ότι δεν έχουν προκύψει 
μεταβολές εκδίδει βεβαίωση επαλήθευσης . 

• Στη συνεχεία ο ενδιαφερόμενος φυτωριούχος υποβάλει αίτηση στην Δ/νση Δασικών Έργων και 

Υποδομών για την ταυτόχρονη  έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας δασικού 

φυτωρίου, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά   του άρθρου 4 της 

131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε  με την αριθμ. 163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4357 Β΄). 

 

Β) Σε περίπτωση που έχουν προκύψει μεταβολές στην υπάρχουσα εγκεκριμένη τεχνοοικονομική 

μελέτη : 

• Ο φυτωριούχος υποβάλει αίτηση στη δασική υπηρεσία (Δασαρχείο, Δ/νση Δασών άνευ 

Δασαρχείου) συνοδευόμενη από την υπάρχουσα εγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη μαζί με 

αναλυτικό υπόμνημα  στο οποίο θα  περιγράφονται αυτές οι μεταβολές (αύξηση ή μείωση του 

εμβαδού του φυτωρίου, νέα κτίρια η υποδομές κ.α). Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από 

τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες στο σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.87. Οι μεταβολές θα 

αποτυπώνονται διακριτά στο τοπογραφικό διάγραμμα.  
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• Η δασική υπηρεσία προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και αν διαπιστώσει ότι πληρούται η 

εγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη  με τις μεταβολές που έχουν περιγραφεί στο  αναλυτικό 

υπόμνημα,   εκδίδει βεβαίωση επαλήθευσης . 

• Στη συνεχεία ο ενδιαφερόμενος φυτωριούχος υποβάλει αίτηση στην Δ/νση Δασικών Έργων και 

Υποδομών για την ταυτόχρονη  έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας δασικού 

φυτωρίου, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά   του άρθρου 4 της 

131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε  με την αριθμ 163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4357 Β΄). 

 

        2) Οι  φυτωριακές επιχειρήσεις που έχουν άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας από άλλες υπηρεσίες και 

επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και στην παραγωγή και εμπορία  δασικών  

ειδών θα πρέπει:  

• Να υποβάλουν αίτηση στη δασική υπηρεσία(Δασαρχείο, Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου), 

συνοδευόμενη από την υπάρχουσα άδεια λειτουργίας της φυτωριακής επιχείρησης, από 

τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες στο σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.87 και αναλυτικό υπόμνημα με 

πλήρη περιγραφή των υπαρχουσών εγκαταστάσεων (π.χ. θερμοκήπιο  έκτασης… (μ2), αποθήκη, 

ωφέλιμη καλλιεργούμενη έκταση, κ.λ.π) 

• Η δασική υπηρεσία προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης 

και εκδίδει  βεβαίωση επαλήθευσης . 

• Στη συνεχεία ο ενδιαφερόμενος φυτωριούχος υποβάλει αίτηση στην Δ/νση Δασικών Έργων και 

Υποδομών για την ταυτόχρονη  έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας δασικού 

φυτωρίου, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά   του άρθρου 4 της 

131759/3479/19-11-2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε  με την αριθμ 163478/2903/13-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4357 Β΄). 

 

Εν κατακλείδι, στο ερώτημα ποιος έχει την  αρμοδιότητα  παραγωγής δασικών ειδών για δασοπονικούς 
και μη σκοπούς;  Η απάντηση είναι τα Δημόσια και Ιδιωτικά Δασικά Φυτώρια  των οποίων την εποπτεία 
και τον έλεγχο ασκεί η Δασική Υπηρεσία.  
Παρακαλούνται οι  Δ/νσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών να μεριμνήσουν για την άμεση αποστολή 

του εν λόγω εγγράφου στις δασικές υπηρεσίες αρμοδιότητας τους. 

 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Εσωτ. Διανομή 

1. Γραφείο Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Περιβάλλοντος. 

3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος. 

4. Δ/νσεις της Γεν/κής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος. 

 

ΑΔΑ: 62ΗΚ4653Π8-ΑΡΑ


		2018-01-30T11:43:56+0200
	Athens




