
Δασολόγοι 

Άρθρον 10 Π.Δ. 344/2000 

Επαγγελματικές δραστηριότητες 

Οι δασολόγοι 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 λειβαδικών 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. 

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 δένδρων και θάμνων. 

ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, 

δενδροστοιχιών, 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 (GΙS) 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.   

 

 

Άρθρον 11 Π.Δ. 344/2000 

Υποχρεωτική απασχόληση 

1.Η απασχόληση, με αμοιβή, δασολόγου 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 η ιδιωτικού δικαίου ή 

ιδιώτες. 

δ) Στη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για κάθε φύσης ζημίες 

δασικού ενδιαφέροντος για την καταλληλότητα απόρων και κάθε φύσης δασικού 

πολλαπλασιαστικού και εμφυτευτικού υλικού, καθώς και στις βλάβες - 

καταστροφές δενδροστοιχιών, 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 της 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 η άλλους φορείς, πάρκων, δενδροστοιχιών, χλοοταπήτων, γηπέδων και 

εν γένει πρασίνου του οδικού δικτύου. 

ι) Σε μελέτη με την 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 εκτροφέων 

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` 

κστηγοριών 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). 

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, απόρων, 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 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, συντήρησης, βελτίωσης και περαιτέρω αξιοποίησης 

των δασικών προϊόντων. 

2.Η συμμετοχή δασολόγων 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, 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. 

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 της 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 δασώθηκε, 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, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, και οι εταιρείες 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.   

 


