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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 
Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «Υ.Γ.Α.Α.Π.: 02.04.010» 

για Υλοποίηση του Προγράμματος Δενδροφυτεύσεων 

Α) Στοιχεία Αιτητή

(α) Όνομα: ............................................................................................................................................. 

(β) Διεύθυνση:  ........................................................ (γ) Ηλεκτρ. διεύθυνση (email): ............................... 

(δ) Τηλέφωνο επικοινωνίας:  ................................... (ε) Αρ. τηλεομοιότυπου: ......................................... 
Β) Στοιχεία χώρου εγκατάστασης των δενδρυλλίων

(α) Χώρος εγκατάστασης των δενδρυλλίων:   i)………………………………ii) ............................................. 
(β) Εμβαδόν Χώρου/Μήκος δενδροστοιχίας 

( π ο υ  θ α  κ α λ υ φ θ ε ί  α π ό  τ α  δ ε ν δ ρ ύ λ λ ι α ) 1 :  i)………………………………ii) ...................................... 

(γ) Αρ. τεμαχίου1: (i) .................. (ii) ...................... (δ) Φύλλο/Σχέδιο1: (i) .................... (ii) ......................

Γ) Περιγραφή Αιτήματος 

Παρακαλώ όπως μας παραχωρηθούν δωρεάν από το Τμήμα Δασών τα πιο κάτω είδη δενδρυλλίων στις 
αναγραφόμενες ποσότητες, για σκοπούς: 

(α)............................................................................................................................................................ 

(β) …………………………………………………. ....................................................................................... 

Πίνακας 1: Κατάλογος Δασικών Δενδρυλλίων 

A/A 
Είδος 
Φυτού 

Αιτούμενος 
Αριθμός 

Εγκριθείσα 
Ποσότητα 

A/A 
Είδος 
Φυτού 

Αιτούμενος 
Αριθμός 

Εγκριθείσα 
Ποσότητα 

1 
Αγνιά 
(Θάμνος) 14 

Μοσφιλιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο) 

2 
Αγριελιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο)

15 
Περνιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο)

3 
Αντρουκλιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο)

16 
Πεύκη τραχεία 
(Δέντρο) 

4 
Αόρατος - Juniperus spp. 
(Θάμνος ή δέντρο) 17 

Πεύκη ήμερη 
(Δέντρο)

5 
Δάφνη - Αρωματικό 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο) 

18 
Πλάτανος 
(Δέντρο)

6 
Δρυς 
(Δέντρο) 19 

Ρίγανη - Αρωματικό 
(Μικρός Θάμνος) 

7 
Κέδρος 
(Δέντρο)

20 
Ροδοδάφνη 
(Θάμνος) 

8 
Κοκκονιά (Δέντρο) 
Celtis tournefortii

21 
Σπατζιά - Αρωματικό 
(Μικρός Θάμνος)

9 
Κυπαρίσσι 
(Δέντρο)

22 
Σχινιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο)

10 
Λασμαρί - Αρωματικό 
(Μικρός Θάμνος) 

23 Τρεμιθιά 
(Θάμνος ή μικρό δέντρο)

11 
Λεβάντα - Αρωματικό 
(Μικρός Θάμνος) 24 

Τρέμιθος 
(Δέντρο)

12 
Μέρικος - Tamarix spp. 

(Θάμνος, μικρό δέντρο ή δέντρο) 25 
Χαρουπιά (άγρια) 
(Δέντρο) 

13 
Μερσινιά - Αρωματικό 
(Θάμνος) 26 

Άλλο είδος: 

…………………….. 

Σημειώσεις: 

 Τα είδη καθώς και ο αριθμός δενδρυλλίων που θα παραχωρούνται, εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες φυτών, την τελευταία δωρεάν 
παραχώρηση προς τον Αιτητή, την καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης και το Απλό Σχέδιο Φύτευσης (εάν απαιτείται) . 

 Θα παραχωρούνται δωρεάν και είδη πέραν των πιο πάνω αναγραφόμενων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

1 Υποχρεωτικό Πεδίο για συμπλήρωση, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που η αίτηση αφορά περισσότερα από 50 δενδρύλλια για χρήση σε ένα χώρο/δρόμο. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
1414 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
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Δ) Δέσμευση Εξασφάλισης Πόρων/Διαδικασιών για Φύτευση και Συντήρηση Δενδρυλλίων2 
Δηλώνω ότι έχω εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους/διαδικασίες που απαιτούνται για τη φύτευση 
και συντήρηση των δενδρυλλίων, όπως πιο κάτω: 
(Σημειώστε ανάλογα το σύμβολο «√» στα διπλανά κουτιά) 

(α) Φύτευση (άνοιγμα λάκκου, τοποθέτηση φυτοχώματος, φύτευση, τοποθέτηση πασσάλου, 
τοποθέτηση καφασιού, πρώτο πότισμα). 

(β) Συντήρηση 1ου Έτους (επτά ποτίσματα με βυτιοφόρο ή άλλο μέσο, συντήρηση και 
ξεχόρτισμα λεκανών, καταπολέμηση ζιζανίων στο ενδιάμεσο των δενδρυλλίων, λίπανση).  

(γ) Συντήρηση 2ου Έτους (επτά ποτίσματα με βυτιοφόρο ή άλλο μέσο, συντήρηση και 
ξεχόρτισμα λεκανών, καταπολέμηση ζιζανίων στο ενδιάμεσο των δενδρυλλίων, λίπανση).  

(δ) Συντήρηση 3ου Έτους (επτά ποτίσματα με βυτιοφόρο ή άλλο μέσο, συντήρηση και 
ξεχόρτισμα λεκανών, καταπολέμηση ζιζανίων στο ενδιάμεσο των δενδρυλλίων, λίπανση). 

Ε) Υποβολή «Απλού Σχεδίου Φύτευσης»3 

Με την Αίτηση υποβάλλω και «Απλό Σχέδιο Φύτευσης» (σχεδιάγραμμα), στο οποίο παρουσιάζονται 
οι λάκκοι φύτευσης (θέσεις και διάταξη), ο φυτευτικός σύνδεσμος, ο τρόπος μίξης των ειδών 
(θάμνοι/δένδρα, κωνοφόρα/ πλατύφυλλα κλπ.), και το σύστημα άρδευσης (αν είναι αυτόματο). 
(Σημειώστε στο διπλανό κουτί το σύμβολο «√» στην περίπτωση που θα υποβάλετε «Απλό Σχέδιο Φύτευσης») 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδεικτικό παράδειγμα παρουσιάζεται στο βιβλιάριο με τίτλο «Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Φύτευση & Συντήρηση Δασικών Δενδρυλλίων». 

ΣΤ) Για τη συμπλήρωση της παρούσας Αίτησης 

(α) Έχω διαβάσει, κατανοήσει και θα συμβουλεύομαι τα όσα περιέχονται στο επισυναπτόμενο 
βιβλιάριο με τίτλο «Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Φύτευση & Συντήρηση Δασικών

Δενδρυλλίων», και 
(β) Έχω λάβει υπόψη το συνολικό κόστος φύτευσης & συντήρησης των αιτούμενων δενδρυλλίων 

Υπογραφή και Σφραγίδα Αιτητή :  ………………………………………...……….  Ημερομηνία: ……/…../20….. 

Ζ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ 

Αγαπητέ Κύριε / Κυρία, 
Πληροφορείστε ότι η αίτησή σας εγκρίθηκε / δεν εγκρίθηκε (διαγράψετε ανάλογα). 
Μπορείτε να παραλάβετε τα δενδρύλλια που εγκρίθηκαν να σας παραχωρηθούν και φαίνονται στον Πίνακα 1 από το: 

Α/α Δασικό Φυτώριο Τηλέφωνο επικοινωνίας Περίοδος παραλαβής 

(α) Δασικό Φυτώριο Αθαλάσσας 2 2  4 0 3  7 3 0

……/…../20…..- ……/…../20….. 
(β) Δασικό Φυτώριο Πλατανιών 2 2  6 0 8  5 2 4

(γ) Δασικό Φυτώριο Φασουρίου 2 5  9 5 2  1 2 0

(δ) Δασικό Φυτώριο Σταυρού της Ψώκας 9 9  6 3 8  5 0 8

Κατά την παραλαβή των δενδρυλλίων, θα πρέπει να προσκομίσετε την παρούσα αίτηση στον Υπεύθυνο του Φυτωρίου.  
Σε περίπτωση που τα δενδρύλλια δεν παραληφθούν την πιο πάνω περίοδο, θα θεωρηθεί ότι δεν ενδιαφέρεστε και θα 
διατεθούν αλλού. 

Ημερομηνία: ……/…../20…..  (Υπογραφή ΠΔΛ) .………………………. 
Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός 

Η) Παραλαβή δενδρυλλίων 

Τα πιο πάνω εγκριθέντα δενδρύλλια παραλήφθηκαν στις   ……/…../20….. 

Ονοματεπώνυμο παραλήπτη:……………………………………………….. Υπογραφή: ……………………….

2 Υποχρεωτικό Πεδίο για συμπλήρωση, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το αίτημα αφορά αριθμό δενδρυλλίων πέραν των 50  
3 Υποχρεωτικό Πεδίο για συμπλήρωση, ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το αίτημα αφορά αριθμό δενδρυλλίων πέραν των 50 και τα οποία θα 

φυτευτούν σε ένα χώρο/δρόμο. Για κάθε χώρο/δρόμο υποβάλλεται ξεχωριστό «Απλό Σχέδιο Φύτευσης». 
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Διευκρινήσεις – Επεξηγήσεις προς τους Αιτητές 

 Πριν την Συμπλήρωση της Αίτησης, πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά το βιβλιάριο με τίτλο

«Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Φύτευση & Συντήρηση Δασικών Δενδρυλλίων».

 Δικαιούχοι αιτητές δωρεάν δασικών δενδρυλλίων, αποτελούν ΜΟΝΟ οργανωμένα σύνολα των

πιο κάτω κατηγοριών:

1. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες) 

2. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες) 

3. 
Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες 
(Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Αστυνομία - Εθνική Φρουρά - Νοσοκομεία κ.τ.λ.) 

4. Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, εξωκλήσια, μοναστήρια) 

5. 
Άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν 
εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση. 

 Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή

με τηλεομοιότυπο, ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης της φυτείας, στην οικεία Δασική

Περιφέρεια ή θα παραδίδεται με το χέρι στους κατά τόπους Δασικούς Σταθμούς.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Δασικών Περιφερειών, παρουσιάζονται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Α/α Δασική Περιφέρεια Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο 

Τηλέφωνο Τηλεομοιότυπο 

1 Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου nicosiadiv@fd.moa.gov.cy 22403739/40/41 22305019 

2 Τροόδους troodosdiv@fd.moa.gov.cy 22608503/12/14 22608537 

3 Πάφου fd.stavros@cytanet.com.cy 99640374 ή 99641677 26999145 

 Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Οκτωβρίου 2022.

 Η περίοδος κατά την οποία θα παραχωρούνται δωρεάν δενδρύλλια εμπίπτει εντός της 
φυτευτικής περιόδου και θα είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Οι εγκεκριμένοι 
αιτητές δασικών δενδρυλλίων, πρέπει να φροντίζουν για τη συντήρηση (άρδευση, ξεχόρτισμα, 
λίπανση, κλάδευση κτλ.) των δενδρυλλίων που έχουν παραλάβει για τουλάχιστον τρία χρόνια, 
από τη μέρα φύτευσης. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δενδρύλλια δεν τυγχάνουν 
ικανοποιητικής συντήρησης, το γεγονός αυτό θα λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικά αιτήματα του 
δικαιούχου.

 Η παραλαβή και φόρτωση των δενδρυλλίων θα γίνεται από τους ίδιους τους εγκεκριμένους 
αιτητές στα Δασικά Φυτώρια, με την καθοδήγηση Δασικών Υπαλλήλων.

mailto:nicosiadiv@fd.moa.gov.cy
mailto:troodosdiv@fd.moa.gov.cy
mailto:fd.stavros@cytanet.com.cy
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