ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ
ΓΙΑ ΔΑΣΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
(Να αποστέλλεται σε δύο αντίγραφα)

Προς τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό: ………………….………………………………………….....
Όνομα αιτητή / κοινότητας (με κεφαλαία): …………………………………………….……………….......
Διεύθυνση: ………………………………………………………..………… Τηλέφωνο: ………………….
Στοιχεία Κτήματος:
(α) Χωριό: ……………………..… (β) Φ/Σχέδιο: ………………….. (γ) Αριθμός Τεμαχίου: ……………
(δ) Έκταση: ……………………… εκτάρια/ δεκάρια: ……………………
(Να επισυναφθεί φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και του τοπογραφικού σχεδίου)

(ε) Ενδεικτικό υψόμετρο: ………………………………
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός φυτών που εγκρίθηκε

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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Είδος

Αριθμός

Ολογράφως

Αριθμός

Τραχεία Πεύκη (Πεύκος άγριος)
Μαύρη Πεύκη (Πεύκος Τροόδους)
Ήμερη Πεύκη (Κουκουναριά)
Κυπαρίσσι
Κέδρος
Αόρατος
Δρυς
Τρέμιθος
Πλάτανος
Άγριοχαρουπιά
Σχινιά
Τρεμιθιά
Σφένδαμνος
Δάφνη
Μερσινιά
Μέρικος
Λατζιά
Αντρουκλιά
Ολικό αιτούμενων φυτών:

Ολικό φυτών:

Υπογραφή: ………………………
Υπογραφή αιτητή: ………………………………………….

Ημερομηνία: ……………..…………..

Αγαπητέ Κύριε/ Κυρία
Πληροφορείσθε ότι η αίτηση σας εγκρίθηκε/ δεν εγκρίθηκε.
Μπορείτε να παραλάβετε τα πιο πάνω φυτά που εγκρίθηκαν να σας παραχωρηθούν, από το
Δασικό Φυτώριο ………………………………………………...…………… το αργότερο μέχρι τις
……………………………….. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες προσκομίζοντας την αίτηση αυτή
στον υπεύθυνο του φυτωρίου
Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός …………………………Υπογραφή: ………..…….……………….
Ημερομηνία: ………………………..

Αριθμός Διατακτικού: ……………………...……..
Για πληροφορίες/οδηγίες βλέπετε την πίσω σελίδα

(Έντυπο Τ.Δ. 210)

Πληροφορίες/ οδηγίες προς τους δασοκαλλιεργητές στους
οποίους παραχωρούνται δωρεάν δασικά δενδρύλλια
1. Το σχέδιο για την παραχώρηση δωρεάν δασικών δενδρυλλίων στοχεύει στη δάσωση
ιδιωτικών και κοινοτικών κτημάτων, τα οποία είναι γυμνά ή φτωχά σε βλάστηση και
γενικά στην επέκταση του πρασίνου κατά κύριο λόγο κοντά σε κατοικημένες περιοχές
της υπαίθρου.
2. Το Τμήμα Δασών προσφέρει επίσης τεχνικές συμβουλές από τα κατά τόπους γραφεία
του ως προς τον καταλληλότερο τρόπο προετοιμασίας του εδάφους, για τη φύτευση και
για τη συντήρηση των φυτών.
3. Να ζητούνται για παραχώρηση δασικά είδη κατάλληλα για την περιοχή (ανάλογα με το
υψόμετρο) στην οποία προορίζονται (ορεινές, ημιορεινές ή πεδινές περιοχές).
4. Ο αριθμός και τα είδη των δασικών ειδών που θα εγκρίνονται για παραχώρηση θα
εξαρτάται από την έκταση του κτήματος, τη ζήτηση που θα παρατηρείται καθώς και
από τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα φυτευτούν.
5. Οι αιτητές υποχρεούνται να συντηρούν και να προστατεύουν ικανοποιητικά τα φυτά
που τους παραχωρούνται και να έχουν υπ’ όψη τους, ότι τα φυτά θα χρειάζονται
συστηματικό πότισμα τους καλοκαιρινούς μήνες στα πρώτα χρόνια μετά τη φύτευση
τους.
6. Στις περιπτώσεις ανομβρίας το σχέδιο παραχώρησης δωρεάν δασικών δενδρυλλίων
θα αναστέλλεται.
7. Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και
τοπογραφικό σχέδιο θα αγνοούνται.

(Έντυπο Τ.Δ. 210)

