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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του ΠΔ 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α/20.3.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

2. των άρθρων 1 και 22 του Ν. 4589/2019 (Α’13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», 

3. των άρθρων 10 & 11 του Π.Δ. 344/2000 σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
δασολόγων, 

4. των άρθρων 1-3 του Π.Δ. 97/2006 (ΦΕΚ 98/16.5.2006, τ’ Α) σχετικά με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των σχεδιαστών και τεχνολόγων ξύλου & επίπλου, 

5. την υπ’ αριθμ. 233/29.5.2022 (θέμα 8ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

6. την υπ’ αριθμ. ………….. απόφαση του Υπουργείου…………………. 

7. την υπ’ αριθμ. ………….. απόφαση του επαγγελματικού φορέα… 

εγκρίνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Δασολογίας, 
Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα: 

 
 
Άρθρο 1. 
Επαγγελματικές δραστηριότητες Δασολόγων, Επιστημόνων Ξύλου & Σχεδιαστών 
 
1. Ως δασολόγος, επιστήμων ξύλου και σχεδιαστής νοείται ο επιστήμονας που ασχολείται με 
την αειφορική διαχείριση του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των κύριων 
προϊόντων του, με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του, το σχεδιασμό προϊόντων επίπλων και 
άλλων αντικειμένων κύρια με βάση το ξύλο, της διοίκησης, της οργάνωσης, της οικονομίας και 
την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Στο γνωστικό 
αντικείμενο του Δασολόγου – Επιστήμονα Ξύλου & Σχεδιαστή περιλαμβάνονται τα εξής: α. 
Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μορφολογία - Φυσιολογία Φυτών, Οικολογία Χερσαίων 
Οικοσυστημάτων, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ελεύθερο Σχέδιο, Βιολογία Άγριας Πανίδας, 
Ξένη Γλώσσα, Δασική Βοτανική, Δομή Ξύλου, Στατιστική & Ανάλυση Δεδομένων, Δισδιάστατη 
Σχεδίαση με Η/Υ – Τεχνικό Σχέδιο, Εισαγωγή στην Βιοοικονομία, Τεχνολογία Ξύλου, 
Οικοτουρισμός – Δασική Αναψυχή, Τρισδιάστατη σχεδίαση με Η/Υ, Ιδιότητες Ξύλου, Διοίκηση 
Δασικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων, Δασική Εδαφολογία, Μηχανική Κατεργασία Ξύλου, 
Εφαρμοσμένη Δασοκομική, Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων & Διαχείριση Βιομάζας, 
Τοπογραφία – Γεωδαισία, Βιολογικές Απειλές Δασικών Ειδών – Ξύλου, Διαχείριση Άγριας 
Πανίδας, Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων, Οικονομική Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, 
Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου, Δενδρομετρία, Συστήματα CAD-CAM-CAE, Υδρολογία - Διαχείριση 
Υδάτινων Πόρων, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Σχεδιασμός Προϊόντων & 
Υπηρεσιών, Ποιοτικός Έλεγχος & Πιστοποίηση Δασικών Προϊόντων, Διαχείριση Λιβαδιών, 
Δασικές Πυρκαγιές, Δασική Γενετική, β. Επιστημονικό υπόβαθρο κατεύθυνσης Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Δασική Φυτοκοινωνιολογία, 
Τηλεπισκόπιση & Τηλεμετρία, Κλιματική Αλλαγή & Δάση, Δασική Οδοποιία, Διαχείριση  
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Υγροτοπικών οικοσυστημάτων, Αστικό – Περιαστικό Πράσινο, Δασικά Φυτώρια – Αναδασώσεις, 
Αγροδασοπονία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Φυσικό Περιβάλλον, Δασική & 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία, Δασική Οικονομική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βιώσιμη 
Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών, Αρχιτεκτονική Τοπίου, Περιβαλλοντική ηθική - Δεοντολογία 
Επαγγέλματος, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιοποικιλότητα Δασικών Οικοσυστημάτων, 
Δασική Πολιτική, Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα, Αποκατάσταση Διαταραγμένων 
Οικοσυστημάτων, Προσαρμοζόμενη & Συμμετοχική Διαχείριση, Διαχειριστικά Σχέδια & 
Περιβαλλοντικές Μελέτες, Θηραματική Διαχείριση, Ερευνητική μεθοδολογία. γ. Επιστημονικό 
υπόβαθρο κατεύθυνσης Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού: Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου, 
Οργάνωση Συστημάτων  Παραγωγής & Υπηρεσιών, Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου, 
Κατεργασία Ξύλου με Μηχανές CNC, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντων, Προστασία & 
Συντήρηση Ξύλινων Κατασκευών, Τέχνη & Ρυθμολογία Επίπλου, Εργονομία & Αισθητική 
Ξύλινων Κατασκευών, 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Βιομηχανία Επίπλου, Δομικές 
Κατασκευές Ξύλου, Συστήματα Ψηφιακής Κατασκευής, Κοστολόγηση Παραγωγής Προϊόντων 
Ξύλου & Υπηρεσιών, Χημική Τεχνολογία Ξύλου, Μεταλλικά, Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά, 
Βιομηχανική Παραγωγή Προϊόντων Ξύλου & Επίπλου, Σχεδιασμός & Τεχνολογία Ξύλινων 
Συσκευασιών, Ψηφιακές Τεχνολογίες & Ευφυή Συστήματα, Αναγνώριση Ξύλου, Σύγχρονα Υλικά 
Ξυλοκατασκευών, Φωτορεαλισμός & Κίνηση, Μάρκετινγκ Προϊόντων Ξύλου, Επιχρίσματα 
Ξύλινων Κατασκευών, Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλου, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, 
Τεχνολογίες Εικονικής & Επαυξημένης Πραγματικότητας, Υλοποίηση Μελέτης Ξύλινης 
Κατασκευής. 
2. Οι δασολόγοι - επιστήμονες ξύλου & σχεδιαστές ασκούν τις επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: 

α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη 
δασική νομοθεσία. 

β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, 
βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός 
από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων 
ζώων και ιχθύων. 

γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών 
βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων. 

δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της 
ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. 

ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της 
ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που 
προκαλούνται σ’ αυτό.  

στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και 
στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού. 

ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει 
δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην 
παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. 

η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών – δασικών σκοπών,  σε 
φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και 
εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών (δρόμοι, 
σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών (ποταμών, χειμάρρων) και των 
αρδευτικών δικτύων αυτών. 

θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης 
προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. 
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ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε 
δασικά είδη δέντρων και θάμνων.  

ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δεντροστοιχιών, 
γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής 
διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων. 

ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη 
σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. 

ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου 
προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη 
αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών. 

ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, 
καθώς και καρπών του δάσους (αγριοφράουλες, βατόμουρα). 

ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, 
περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών 
για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας 
και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και 
αξιολόγηση αυτών. 

ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, 
καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το 
χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για 
επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. 

ιζ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά 
οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων. 

ιη) Στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις και φορείς ως τεχνολόγοι ξύλου & επίπλου, καθώς και 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικότερα: α) στην εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων 
παραγωγής επίπλων, β) στην παραγωγή προϊόντων ξύλου και ξύλινων κατασκευών από 
συμπαγή είτε βιομηχανικά μεταποιημένη ξυλεία (πριστής ξυλείας, τεχνητών ξυλοπλακών, 
ξυλοφύλλων, εμποτισμένου ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτιού, προϊόντων πυρόλυσης 
ξύλου, προϊόντων θερμικής ή χημικής τροποποίησης ξύλου, κουφωμάτων, σκεπών, 
πατωμάτων, κλιμάκων, προκατασκευασμένων ξύλινων σπιτιών, ξύλινων ικριωμάτων, 
βιοδιασπώμενων προϊόντων με πρώτη ύλη το ξύλο, οικολογικών προϊόντων ξύλου, νέων 
προϊόντων κυκλικής βιοοικονομίας και λοιπών ξύλινων κατασκευών, ξύλινης 
συσκευασίας), γ) στην αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ξύλου, επίπλου και ξύλινων 
κατασκευών, δ) στην επίπλωση και διακόσμηση από ξύλο, ε) στον έλεγχο της εφαρμογής 
της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, των τεχνικών προδιαγραφών και της εφαρμογής των 
αρχών και κανόνων ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε όλο το 
φάσμα των προϊόντων ξύλου, επίπλου, ξύλινων κατασκευών και μέσων συσκευασίας, στ) 
στη μελέτη ίδρυσης, οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και στελέχωσης μονάδων ξύλου, 
επίπλου, ξύλινης συσκευασίας και ξύλινων κατασκευών, καθώς και μονάδων εμπορίας 
προϊόντων ξύλου και επίπλου, ζ) στη διεξαγωγή ερευνών αγοράς προϊόντων ξύλου & 
επίπλου, η) στην εμπορία επίπλων και προϊόντων ξύλου,  

ιθ) Στον ιδιωτικό τομέα και ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο σχεδιασμό προϊόντων, με 
έμφαση στα έπιπλα, στις ξυλοκατασκευές και στα προϊόντα ξύλου και ειδικότερα: α) στην 
ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτιώσεις αυτών, β) στη σχεδίαση προϊόντων με την 
αξιοποίηση τεχνολογίας πληροφορικής και την εφαρμογή αρχών της κυκλικής βιο-
οικονομίας, προοριζόμενα για μαζική παραγωγή, γ) στην επιλογή των υλικών κατασκευής 
και μεθόδων παραγωγής του προϊόντος που αναπτύσσεται, δ) στην κοστολόγηση του 
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προϊόντος και στην έρευνα για την οικονομικά βιώσιμη μαζική παραγωγή του, ε) στην 
παραγωγή πρωτοτύπων του προϊόντος, στ) στην έρευνα, ανάπτυξη, χρήση, συντήρηση και 
εμπορία συστημάτων CAD/CAM/CAE και παραγωγής πρωτοτύπων, η) στην οργάνωση, 
λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, κέντρων, 
θ) στην προτυποποίηση και αναπαραγωγή αντικειμένων με 3D printers. 

 
Άρθρο 2. 
Υποχρεωτική απασχόληση Δασολόγων, Επιστημόνων Ξύλου & Σχεδιαστών 
1. Η απασχόληση, με αμοιβή, δασολόγου, επιστήμονα ξύλου & σχεδιαστή με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας  ή σύμβαση έργου ή συμβούλου, είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) Σε αξιόλογες κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού, δασικές εκμεταλλεύσεις και 
σε κάθε φύσης βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης δασικών προϊόντων. 
β) Σε επιχειρήσεις ή αντιπροσωπείες εισαγωγής ή εξαγωγής δασικών προϊόντων, εισαγωγής 
ή εξαγωγής παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού 
υλικού και φυτοφαρμάκων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
γ) Στις συγκεντρώσεις δασικών προϊόντων που ενεργούνται από το κράτος, συνεταιριστικές 
οργανώσεις, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ιδιώτες. 
δ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης ζημίες δασικού 
ενδιαφέροντος για την καταλληλότητα σπόρων και πάσης φύσης δασικού 
πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού, καθώς και στις βλάβες – καταστροφές 
δεντροστοιχιών, δασικών και καλλωπιστικών ειδών και ξύλινων δαπέδων αθλητικών 
χώρων. 
ε) Στη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης δασικές εκτάσεις και 
εγκαταστάσεις και σε δικαστικές διανομές αυτών, καθώς και πραγματογνωμοσυνών εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων για φυτά απαγορευμένα για λόγους προστασίας και 
δημόσιας υγείας. 
στ) Σε επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού 
ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας δασικών προϊόντων και προϊόντων ξύλου που 
προέρχονται από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου αυτού. 
ζ) Στη σύνταξη μελετών διαχείρισης βοσκοτόπων δημοσίων ή ιδιωτικών εκτάσεων, 
επιχειρήσεων, ιχθυοκαλλιεργειών ορεινών και ημιορεινών ρευμάτων. 
η) Στις συνιστώμενες από νομικά ή φυσικά πρόσωπα αξιόλογες δασοπονικές εταιρίες, 
καθώς και στις εταιρίες, ενώσεις και οργανισμούς υποστήριξης των δραστηριοτήτων των 
δασικών συνεταιρισμών, εφόσον το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. 
θ) Στη σύνταξη μελετών και σχεδίων για την ίδρυση και εγκατάσταση από το κράτος, 
δήμους, κοινότητες, οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες ή άλλους φορείς, 
πάρκων, δεντροστοιχιών, χλοοταπήτων, γηπέδων και εν γένει πρασίνου του οδικού 
δικτύου. 
ι) Σε μελέτη στην οποία προβλέπονται επεμβάσεις μέσα σε δάσος ή δασική έκταση, 
φυτοτεχνική διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου ή εγκατάστασης εντός ή εκτός των 
πόλεων, επιπτώσεις και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και παραχώρηση ή 
αλλαγή χρήσης δημόσιας δασικής εν γένει έκτασης. 
ια) Στις μελέτες και στην εκτέλεση έργων αναδασώσεων, δασικών οδών ή δασικού οδικού 
δικτύου και δασικών μεταφορών, αντιπυρικής προστασίας, ίδρυσης και λειτουργίας  
ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και εκτροφείων θηραμάτων, χώρων δασικής 
αναψυχής, ίδρυσης δασικών φυτωρίων και καταφυγίων άγριων ζώων ή θηραμάτων. 
ιβ) Στις μελέτες, μαζί με άλλους συναρμόδιους επιστήμονες, για εγκατάσταση μέσα σε δάση 
ή δασικές εκτάσεις έργων ή δραστηριοτήτων των Α΄ και Β΄ κατηγοριών των άρθρων 4 και 5 
της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/24.10.1990 (Β/678) καθώς και στις μελέτες 
της κατηγορίας 27 του άρθρου 1 του Π.Δ. 256/1998 (Α΄190). 
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ιγ) Στις αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες τουριστικής ανάπτυξης, μελέτης camping και 
χιονοδρομικών κέντρων, μελέτες χάραξης πεζοπορικών – οικολογικών μονοπατιών και 
ανάδειξης θέσεων θέας και αθλοπαιδιών καθώς και σε μελέτες οικοανάπτυξης και 
ανάπτυξης αγροτουρισμού, για περιοχές με δάση ή δασικές εκτάσεις. 
ιδ) Στις χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες και μελέτες επέκτασης οικιστικών περιοχών, 
εφόσον έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. 
ιε) Σε αξιόλογες επιχειρήσεις φυτωρίων παραγωγής δασικών ή καλλωπιστικών φυτών, 
σπόρων, βολβών ή άλλου είδους δασικού υλικού, εφόσον το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων τους εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. 
ιστ) Στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για κάθε φύσης θέματα δασικού ενδιαφέροντος. 
ιζ) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (δευτεροβάθμιας – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), στα οποία 
διδάσκονται δασοπονικά αντικείμενα ή αντικείμενα σχετικά με τα χερσαία φυσικά 
οικοσυστήματα, με δασικά προϊόντα, ξύλο και προϊόντα ξύλου, σε οργανισμούς έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες, σε οργανισμούς 
ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης, που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα 
και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς 
και σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης. 
ιη) Σε εταιρίες σύνταξης μελετών σκοπιμότητας για ίδρυση, επέκταση, βελτίωση, καθώς και 
επιστημονική και τεχνολογική στήριξη των κάθε φύσης βιομηχανιών παραγωγής, 
τυποποίησης, βελτίωσης, συντήρησης και περαιτέρω αξιοποίησης των δασικών προϊόντων. 
ιθ) Σε εταιρίες παραγωγής και εμπορίας επίπλων και προϊόντων ξύλου για τη σχεδίαση νέων 
προϊόντων και πωλήσεων. 
κ) Σε εταιρείες παραγωγής σύνθετων συγκολλημένων προϊόντων ξύλου και ξύλινης 
συσκευασίας  
κα) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης ζημίες, 
εμπορικές ή τεχνικές αμφισβητήσεις ή διενέξεις, σχετικές με τη διακίνηση και χρήση υλικών 
ή τελικών προϊόντων κατασκευασμένων από ξύλο ή παράγωγα προϊόντα ξύλου. 
κβ) Σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, βιομηχανίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, 
παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων, ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα. 
 

2. Η συμμετοχή δασολόγων, επιστημόνων ξύλου και σχεδιαστών είναι υποχρεωτική στις 
ακόλουθες περιπτώσεις έργων: 
α)  Στην εκτέλεση δασικών έργων σε δάση που ανήκουν ή διακατέχονται από ν.π.δ.δ. ή 
δημόσιες επιχειρήσεις. 
β) Στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, φυτοκομικών εργασιών, αναδασώσεων, ορεινών 
υδρονομικών, αναψυχής, προστασίας και άλλων έργων, που εκτελούνται μέσα σε δάση και 
δασικές εκτάσεις. 
γ) Στην εκτέλεση έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε δάση και δασικές εκτάσεις, 
ανεξαρτήτως επιφάνειας και φορέα που έχει την ευθύνη της αποκατάστασης. 

   3. Η απασχόληση δασολόγου, επιστήμονα ξύλου & σχεδιαστή με αμοιβή, είναι υποχρεωτική: 
α) Στη σύνταξη μελετών για όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 10 και στις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού. 
β) Στη σύνταξη εκθέσεων για τα παρακάτω θέματα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από 

τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας: 
αα) Εκχέρσωση δασικής έκτασης. 
ββ) Κατάτμηση δασικής ιδιοκτησίας. 
γγ) Αναγνώριση κυριότητας επί δάσους και δασικής έκτασης και χαρακτηρισμός μιας 

έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
δδ) Εξαγορά μεριδίων του δημοσίου ή εξώδικη διανομή που αφορούν δάση και δασικές 

εκτάσεις. 
εε) Τροποποιήσεις εγκεκριμένης διαχειριστικής έκθεσης δασών. 
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στστ) Χορήγηση από δημόσια φυτώρια σε ιδιώτες αριθμού δασικών δενδρυλλίων ή θάμνων 
καλλωπιστικών. 

ζζ) Χορήγηση επιδότησης του κράτους για εκτέλεση, αγορά κάθε φύσης εξοπλισμού και 
παροχής υπηρεσιών σε δασικές εργασίες, δασοτεχνικά έργα και επιχειρήσεις 
παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης, ποιοτικού ελέγχου, 
πιστοποίησης, διαχείρισης και εμπορίας δασικών προϊόντων, ξύλου και προϊόντων 
ξύλου. 

ηη) Ανάθεση δασοτεχνικής επίβλεψης και καθοδήγησης εφαρμογής διαχειριστικής έκθεσης 
ή εκτέλεσης έργου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
ιδιοκτήτες ή διακατόχους δασών που διαχειρίζονται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές 
εκθέσεις ή δασοτεχνικών έργων που εκτελούνται με βάση εγκεκριμένες μελέτες. 

θθ) Αναγνώριση ιδιοκτησίας αγρού που διασώθηκε, χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας ή 
παραχωρητήριο από το δημόσιο και αλλαγή της χρήσης δασικής γης, σύμφωνα με τη 
δασική νομοθεσία. 

4. α) Ως αξιόλογες, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, νοούνται οι 
δασικές εκμεταλλεύσεις άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) στρεμμάτων, οι οποίες για την 
παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών αξιοποιούν εκτάσεις των φυσικών χερσαίων 
οικοσυστημάτων και δασικών φυτειών. 
β) Ως μονάδες μεταποίησης δασικών προϊόντων, πρώτης επεξεργασίας, συντήρησης και 
βελτίωσης ξύλου, χάρτου και λοιπών δασικών προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των 
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, οι μονάδες με μεταποιητική 
ικανότητα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κυβικών μέτρων (μ3 ) ετησίως. 
γ) Ως επιχειρήσεις – αντιπροσωπείες εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας δασικών 
προϊόντων, νοούνται κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
αυτού, οι επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν δασικά προϊόντα άνω των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) κυβικών μέτρων (μ3 ) ετησίως. 
δ) Υποχρεούνται να απασχολούν δασολόγους, επιστήμονες ξύλου & σχεδιαστές σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, και οι εταιρίες περιφερειακής 
ανάπτυξης εφόσον το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο δραστηριοποιούνται ή 
απευθύνονται καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από  πενήντα τοις εκατό (50%) από δάση 
και δασικές εκτάσεις.  
 
Άρθρο 3. 
Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του δασολόγου, επιστήμονα ξύλου & σχεδιαστή απονέμεται 
από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩTEE), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 4. 
1. Η ισχύς του Προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
2. Στην Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 
 


