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ΣΧΕΤ: α) Η µε αριθµό πρωτ. 6335/14-3-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.
Κωνσταντίνο Βλάση, σας γνωστοποιούµε ότι:
Αναφορικά µε το ζήτηµα του αναγκαίου αριθµού µελών για τη σύσταση ∆ασικού Συνεταιρισµού Εργασίας, η
αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για τους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς ήταν απαίτηση τόσο των περιφερειακών
∆ασικών Υπηρεσιών όσο και των ιδίων των Συνεταιρισµών. Μετά µάλιστα την ψήφιση των τελευταίων νόµων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων περί Αγροτικών Συνεταιρισµών (Ν. 4015/2011 και Ν.4384/2016), όπου,
στον µεν πρώτο ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του ν.2810/2000 που αφορούν στους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς και τις
Ενώσεις αυτών ισχύουν µέχρι της αντικατάστασης τους από ειδικό νόµο, στο δε δεύτερο ότι οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί
και οι Ενώσεις αυτών δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του - η ψήφιση νόµου ειδικά για τους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς
ήταν επιβεβληµένη. Η εφαρµογή ιδίως του ν. 2810/2000, για τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», είχε ως
συνέπεια την πρόκληση σοβαρών προβληµάτων στην οργάνωση, λειτουργία και απόδοση των ∆ασικών Συνεταιρισµών
εργασίας. Τα κυριότερα προβλήµατα ήταν ότι για την σύσταση Συνεταιρισµού απαιτούνταν τουλάχιστον επτά (7)
πρόσωπα (σε αντίθεση µε τους προηγούµενους νόµους οι οποίοι προέβλεπαν ως ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό µελών τα
20 έως 50 µέλη), µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό των ∆ασικών Συνεταιρισµών σε ολιγοµελείς ενώσεις ατόµων και
ότι δεν καθορίζονταν ειδικές προϋποθέσεις για την εγγραφή µελών στους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς Εργασίας µε
αποτέλεσµα να εγγράφονται σε αυτούς ως µέλη άτοµα άσχετα µε το επάγγελµα του ∆ασεργάτη. Μάλιστα, στην
εισηγητική έκθεση του ν. 4423/2016 στην Βουλή, σχετικά µε το θέµα του αριθµού των µελών, αναφέρεται ότι:
«…Ο συνδυασµός αυτών των δύο διατάξεων ουσιαστικά επέφερε την πλήρη αποδιοργάνωση των δασικών
συνεταιρισµών εργασίας. Εκτός από κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις συνεταιρισµών που κατάφεραν να διατηρηθούν και να
αυξήσουν τα ενεργά τους µέλη, οι υπόλοιποι:
Α. υποδιαιρούνται συνεχώς µέχρι τα µέλη τους να µειωθούν σε επτά (7). Και οι επτά, δεν είναι πραγµατικοί δασεργάτες,
αλλά µέλη της ίδιας συνήθως οικογένειας, που εγγράφονται ως ιδρυτικά µέλη, προκειµένου να εξασφαλιστεί η έγκριση
του καταστατικού από το αρµόδιο δικαστήριο. Σε αυτούς τους «οικογενειακούς» συνεταιρισµούς ένα, δύο, ή τρία
πρόσωπα στην καλύτερη περίπτωση, είναι δασεργάτες.
Β. εγγράφουν ως µέλη σωρηδόν πρόσωπα άσχετα µε το επάγγελµα του δασεργάτη, προκειµένου να εµφανίζουν µια
εικονική δυναµική του συνεταιρισµού και να διεκδικούν µεγαλύτερο µερίδιο στην κατανοµή των δασικών συστάδων από
το οικείο ∆ασαρχείο.

Η κατάσταση αυτή των δασικών συνεταιρισµών έχει προκαλέσει σωρεία προβληµάτων στη διαχείριση και εκµετάλλευση
των δασών ως και στο έργο των δασικών υπηρεσιών που καλούνται µε αυτό το εργατικό δυναµικό να εφαρµόσουν µέσα
σε αυστηρό χρονοδιάγραµµα και µε συγκεκριµένες, καθοριζόµενες από το νόµο διαδικασίες τις διαχειριστικές µελέτες.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
Την ανάθεση σε περισσότερους του ενός συνεταιρισµούς της υλοτόµησης της διαχειριστικής µονάδας, που είναι η
συστάδα.
Την αδυναµία των συνεταιρισµών να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραµµα εργασιών που οι κείµενες διατάξεις
ορίζουν και για το οποίο έχουν δεσµευθεί, µε αποτέλεσµα να ζητούν συνεχείς παρατάσεις για τη διενέργεια της
υλοτοµίας.
Τις ελλείψεις σε µηχανικά µέσα και ζωικό κεφάλαιο (ζώα φόρτου - σύρσης).
Τη µη δυνατότητα των συνεταιρισµών να καλύψουν τις εγγυητικές επιστολές προς το δηµόσιο για την ανάθεση σε
αυτούς δασικών εργασιών µε συνέπεια να καταφεύγουν στους εµπόρους ξυλείας για να εξασφαλίσουν προκαταβολές
και έτσι να διαµορφώνεται τελικά το τιµολόγιο πώλησης στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο. Το τιµολόγιο πώλησης έχει
ιδιαίτερη σηµασία γιατί µε βάση αυτό εισπράττει ο Φορέας ∆ασών του Πράσινου Ταµείου τα αναλογούντα ποσοστά
(12% για τεχνική ξυλεία και 5% για καυσόξυλα) για την παραχώρηση της εκµετάλλευσης των δηµοσίων δασών στους
συνεταιρισµούς.
Την εγκατάλειψη στο δάσος ξυλείας, που δεν έχει οικονοµικό ενδιαφέρον για αυτούς, παρά την περί του αντιθέτου
δέσµευσή τους και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η ενέργειά τους αυτή.
Τη µη δραστηριοποίηση τους σε δευτερεύουσες καρπώσεις (δαδί, ρίζες ερείκης, αρωµατικά φυτά, τρούφες κλπ
δασικά προϊόντα), ούτε στη µεταποίηση και επεξεργασία των πρωτογενών δασικών προϊόντων, δραστηριότητες που θα
τους απέδιδαν σηµαντικά οικονοµικά οφέλη.
Είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η αντιµετώπιση των ανωτέρω ενδεικτικώς αναφερθέντων προβληµάτων από τις
περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, οι οποίες µε µικρές πιστώσεις, περιορισµένο προσωπικό και µέσα έρχονται
αντιµέτωπες µε πληθώρα κατακερµατισµένων συνεταιρισµών που διεκδικούν ένα επιπρόσθετο εισόδηµα…».
Για τους παραπάνω λόγους, προς διασφάλιση της ίδρυσης και λειτουργίας βιώσιµων ∆ασικών Συνεταιρισµών Εργασίας
(∆Α.Σ.Ε.) στον ν. 4423/2016 προβλέφθηκε ότι, για τη σύσταση ∆Α.Σ.Ε. απαιτούνται τουλάχιστον 21 άτοµα. Ειδικότερα,
σε ότι αφορά στα θέµατα εξεύρεσης νέων µελών καθώς και απασχόλησης όσων ∆ασεργατών δεν ενταχθούν ως µέλη σε
∆Α.Σ.Ε. από τον ν. 4423/2016 προβλέπονται τα παρακάτω:
Σχετικά µε την δυνατότητα εξεύρεσης νέων µελών προς συµπλήρωση του παραπάνω ελάχιστου αριθµού των
21 ατόµων, στο αρ. 2 του νόµου, προβλέπεται ότι στο καταστατικό του ∆Α.Σ.Ε. ορίζεται η περιφέρεια
δραστηριότητάς του, ενώ σύµφωνα µε το άρθρ. 5 παρ 1. αυτού, δικαίωµα εγγραφής σε ∆ΑΣΕ έχουν οι
δασεργάτες που πληρούν τα κριτήρια του νόµου και των οποίων η µόνιµη κατοικία ευρίσκεται εντός της
περιφέρειας αυτού. Συνεπώς, µε βάση τις παραπάνω διατάξεις, η αναζήτηση νέων µελών µπορεί να
διευρυνθεί πέρα από τα στενά όρια της τοπικής κοινότητας ή δήµου ώστε να συµπληρωθεί ο ελάχιστος
απαιτούµενος αριθµός µελών.
Στο αρ. 31 του νόµου προβλέπεται ότι δυο ή περισσότεροι ∆Α.Σ.Ε. µπορούν να συγχωνευτούν είτε µε ίδρυση
νέου είτε µε απορρόφηση ενός ή περισσότερων από άλλον. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε υφιστάµενους
∆Α.Σ.Ε. µε λίγα µέλη να συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό µε δασεργάτες οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια ή νεοεισερχόµενους στο επάγγελµα, µετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης τους.
Στο αρ. 5 του νόµου προβλέπεται ότι µέλη ∆Α.Σ.Ε. µπορούν να γίνουν µόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν
αποκτήσει την Ιδιότητα του ∆ασεργάτη. Οι ∆ασεργάτες οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν την ιδιότητα δεν
µπορούν να είναι µέλη ∆ΑΣΕ. Μπορούν όµως τόσο αυτοί, όσο και όσοι εκ των κατόχων της ιδιότητας δεν
επιθυµούν την εγγραφή τους σε ∆Α.Σ.Ε. να συνεχίσουν να απασχολούνται σε δασικές εργασίες ως ελεύθεροι
∆ασεργάτες.
Ως προς το ζήτηµα της προσαρµογής των ∆Α.Σ.Ε. στο νέο θεσµικό πλαίσιο, επισηµαίνουµε ότι µέχρι σήµερα και
προκειµένου να δοθούν όλες οι δυνατότητες στους υφιστάµενους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς να προετοιµαστούν και να
προσαρµοστούν στο νέο θεσµικό πλαίσιο, έχουν εκδοθεί οι προβλεπόµενες από το ν. 4423/2016 Υπουργικές
Αποφάσεις σχετικά µε την Ιδιότητα, την Ταυτότητα και την Εκπαίδευση των ∆ασεργατών, ενώ σε στάδιο επεξεργασίας
από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου βρίσκεται και η Απόφαση σχετικά µε τη σύσταση και λειτουργία του

Μητρώου ∆ασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ∆ασεργατών. Προς εφαρµογή των παραπάνω, ήδη στις ∆/νσεις
∆ασών έχουν συσταθεί οι προβλεπόµενες επιτροπές και σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των
∆ασεργατών για την απόκτηση της Βεβαίωσης της Ιδιότητας ∆ασεργάτη, η οποία είναι απαραίτητη για την εγγραφή
τους ως µέλη σε ∆Α.Σ.Ε. Επίσης, σε αρκετές ∆ιευθύνσεις ∆ασών, στις οποίες υπήρξε σχετικό ενδιαφέρον, έχει ξεκινήσει
η εκπαίδευση νεοεισερχοµένων ∆ασεργατών, προκειµένου ολιγοµελείς υφιστάµενοι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί να
µπορέσουν να εγγράψουν νέα µέλη και να είναι έτσι δυνατή η προσαρµογή τους έως 27-9-2019, προθεσµία που
τίθεται από τον ν. 4423/2016, όπως ισχύει. Παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και οδηγίες οι
οποίες έχουν εκδοθεί µε σκοπό την προσαρµογή των ∆ασικών Συνεταιρισµών:
Η υπ΄αριθµ. 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) Υπουργική Απόφαση

«Ιδιότητα ∆ασεργάτη - µέλους

∆Α.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας ∆ασεργάτη - µέλους ∆.Α.Σ.Ε»
Η υπ΄.αριθµ. 168597/1493/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792 Β’) Υπουργική Απόφαση, «Ταυτότητα ∆ασεργάτη-µέλους
∆Α.Σ.Ε.»
Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 173588/1626/14-9-2018 έγγραφο «Οδηγίες εφαρµογής Υπουργικών Αποφάσεων
σχετικά µε την Ιδιότητα και την Ταυτότητα ∆ασεργάτη» (Α∆Α 6ΛΚ∆4653Π8-ΕΝΙ).
Η υπ΄ αριθµ. 174579/2250/20-11-2018 (ΦΕΚ 5474 Β’) Υπουργική Απόφαση «Εκπαίδευση Νεοεισερχοµένων
∆ασεργατών»
Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 174594/2410/10-12-2018 (Α∆Α:Ω8Χ4653Π8-ΗΒ9) έγγραφο «Οδηγίες για την
εφαρµογή της ΥΑ σχετικά µε την Εκπαίδευση νεοεισερχόµενων ∆ασεργατών»
Η υπ΄ αριθµ. 168592/1442/21-8-2018 (Α∆Α: ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ) Υπουργική Απόφαση, µε την οποία
παρατάθηκε µέχρι την 27-9-2019, η προθεσµία µέσα στην οποία οι ∆Α.Σ.Ε. πρέπει να µεριµνήσουν:
α) για τη βεβαίωση της ιδιότητας του ∆ασεργάτη ως προς τα µέλη τους τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόµου, καθώς και για τη διαγραφή όσων µελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών.
β) για τη συµπλήρωση του αριθµού των µελών τους ή για τη συγχώνευσή τους µε άλλον ∆ασικό Συνεταιρισµό
Εργασίας, εφόσον τα µέλη τους - κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή µετά τη διαγραφή όσων δεν
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις - είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συµπλήρωση αυτή δεν επέλθει µέσα
στην παραπάνω προθεσµία, λύονται αυτοδίκαια.
γ) για την προσαρµογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε απόφαση της γενικής
συνέλευσης των µελών τους η οποία λαµβάνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 1 των άρθρων
17 και 18 του ν.4423/16, αντιστοίχως, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού, η οποία εγκρίνεται από το
αρµόδιο δικαστήριο. ∆Α.Σ.Ε. οι οποίοι δεν προσάρµοσαν το καταστατικό τους, κατά τα ανωτέρω εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 1 λύονται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου, µετά από αίτηση παντός έχοντος
έννοµο συµφέρον,
δ) για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρο 23,
στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο ∆ασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και ∆ασεργατών του άρθρου 23.
Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας της παραγράφου 1 οι υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού ∆Α.Σ.Ε. µπορούν να αναλαµβάνουν δασικές εργασίες ανεξαρτήτως της εγγραφής τους ή µη στο Μητρώο.
Το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 174600/2422/13-12-2018 (Α∆Α: 71YB4653Π8-2ΩΖ) έγγραφο «Οδηγίες σχετικά µε την
προσαρµογή των ∆Α.Σ.Ε. στο νέο θεσµικό πλαίσιο», µε το οποίο δίνονται αναλυτικές οδηγίες στις ∆ασικές
Υπηρεσίες για τον τρόπο αποφυγής πιθανών προβληµάτων κατά το µεταβατικό διάστηµα µέχρι 27-9-2018, τα
οποία έχουν σχέση µε την ανάθεση των εργασιών στους ∆Α.Σ.Ε. Σε αυτήν γίνεται λεπτοµερής αναφορά για
τους ∆Α.Σ.Ε. οι οποίοι έχουν αναλάβει εργασίες υλοτοµικές το παρόν διαχειριστικό έτος και λόγω αδυναµίας
εξεύρεσης 21 µελών θα λυθούν αυτοδίκαια είτε λόγω µη προσαρµογής των καταστατικών τους απαιτείται
έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
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