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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο .....
Δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας
1. Εάν εις περιοχήν χαρακτηρισθείσαν ως επικίνδυνον κατά το άρθρον 25 του παρόντος κώδικα
περιλαμβάνονται ιδιωτικά δάση ή δασικαί εκτάσεις ή διακατεχόμενα δημόσια δάση ή δασικαί εκτάσεις,
οι ιδιοκτήται αυτοτελών τμημάτων ή ιδανικών μεριδίων, ή οι διακάτοχοι αυτών ενούνται υποχρεωτικώς
εις ένα ή πλείονας αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς προστασίας των ως άνω δασών ή δασικών
εκτάσεων. Ομοίως εις τοιούτους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς ενούνται υποχρεωτικώς οι ιδιοκτήται
ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων ευρισκομένων εντός περιοχής χαρακτηρισθείσης ως οικιστικής,
κατά το άρθρον 49 του παρόντος κώδικα.
2. Σκοπός των ως άνω αναγκαστικών συνεταιρισμών είναι ή από κοινού υπό των συνεταιρισμένων
δασοκτημόνων ή διακατόχων: α) Εκτέλεσις των κατά το άρθρον 16 προστατευτικών έργων, β)
πραγματοποίησις των κατά τον παρόντα Κώδικα νόμον επιβαλλομένων αναδασώσεων, γ) άσκησις της
δεούσης επιτηρήσεως και τήρησις της αναγκαίας καθαριότητος και δ) αντιμετώπισις των συναφών προς
την διατήρησιν, βελτίωσιν και ανάπτυξιν της εντός των ιδιοκτησιών των δασικής βλαστήσεως
προβλημάτων.
3. Οι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας συνιστώνται, εφ όσον οι μεν ενούμενοι εις αυτούς
ιδιοκτήται ή διακάτοχοι είναι πλείονες των επτά τα δε δάση ή δασικαί εκτάσεις, αι υπαγόμεναι εις την
από κοινού προστασίαν, κείνται εντός της περιφερείας του αυτού δήμου ή κοινότητος ή εντός των
συνορευουσών περιφερειών πλειόνων δήμων ή κοινοτήτων. Εάν εις την αυτήν ως άνω περιφέρειαν
υφίσταται και λειτουργεί αναγκαστικός συνεταιρισμός δασοκτημόνων προς προαγωγήν της δασοπονίας
των, προσκτάται και τον χαρακτήρα του δασικού συνεταιρισμού προστασίας κατά τα ανωτέρω.
4. Η σύστασις των ως άνω αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ενεργείται δι αποφάσεως του οικείου

Άρθρο 22 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Δασικοί συνεταιρισμοί
προστασίας)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Σχόλιο: Λόγω κατάργησης του θεσμού της
κοινότητας από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α’87/7.6.2010), λαμβάνει χώρα διαγραφή
των σχετικών αναφορών.
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νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθοριζούσης την ονομασίαν, την έδραν και την
περιοχήν τον συνεταιρισμού. Οι ούτω συνιστώμενοι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί είναι νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν έχουν δε εμπορικήν ιδιότητα.
5. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται οι ειδικώτεροι όροι και η διαδικασία δια την σύστασιν, συγχώνευσιν και
διάλυσιν των ως άνω αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών, τα του τρόπου διοικήσεως αυτών, το ύψος
και ο τρόπος καταβολής των εισφορών των μελών, τα της εκλογής των οργάνων των, τα της εσωτερικής
οργανώσεως και λειτουργίας των, τα της συμπαραστάσεως, βοηθείας και εποπτείας αυτών υπό του
Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα του τρόπου της οικονομικής διαχειρίσεως και της
ασκήσεως διαχειριστικού ελέγχου ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα εις την λειτουργίαν των εν
λόγω δασικών σννεταιρισμών και την πραγμάτωσιν των σκοπών των.
6. Ιδιοκτήται δασών ή δασικών εκτάσεων ως και διακάτοχοι δημοσίων δασών ή ιδιωτικών εκτάσεων μη
περιλαμβανομένων εις επικινδύνους περιοχάς δύναται να συνιστούν ή να μετέχουν εκουσίως εις
δασικούς συνεταιρισμούς προστασίας.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας
1. Αν σε περιοχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί επικίνδυνη κατά το άρθρο 25 του παρόντος Κώδικα
περιλαμβάνονται ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις ή διακατεχόμενα δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις,
οι ιδιοκτήτες αυτοτελών τμημάτων ή ιδανικών μεριδίων ή οι διακάτοχοί τους ενώνονται υποχρεωτικά σε
ένα ή περισσότερους αναγκαστικούς δασικούς συνεταιρισμούς προστασίας των ως άνω δασών ή
δασικών εκτάσεων. Ομοίως σε τέτοιους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς ενώνονται υποχρεωτικά οι
ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων που βρίσκονται σε περιοχή χαρακτηρισθείσα οικιστική,
κατά το άρθρο 49 του παρόντος Κώδικα.
2. Σκοπός των ως άνω αναγκαστικών συνεταιρισμών είναι ή από κοινού υπό των συνεταιρισμένων
δασοκτημόνων ή διακατόχων: α) Εκτέλεση των κατά το άρθρο 16 προστατευτικών έργων, β)
πραγματοποίηση των κατά τον παρόντα Κώδικα επιβαλλόμενων αναδασώσεων, γ) άσκηση της δέουσας
επιτήρησης και τήρησης της αναγκαίας καθαριότητας και δ) αντιμετώπιση των συναφών προς τη
διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της εντός των ιδιοκτησιών τους δασικής βλάστησης προβλημάτων.
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3. Οι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας συνιστώνται, εφ΄ όσον οι ενωμένοι σε αυτούς
ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι είναι περισσότεροι από επτά (7) και τα δάση ή δασικές εκτάσεις που υπάγονται
στην από κοινού προστασία κείνται εντός της περιφέρειας του ίδιου δήμου ή εντός των περιφερειών
περισσότερων δήμων που συνορεύουν μεταξύ τους.
Αν στην ίδια ως άνω περιφέρεια υφίσταται και λειτουργεί αναγκαστικός συνεταιρισμός δασοκτημόνων
για την προαγωγή της δασοπονίας τους, αυτός αποκτά και τον χαρακτήρα του δασικού συνεταιρισμού
προστασίας κατά τα ανωτέρω.
4. Η σύσταση των ως άνω αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ενεργείται με απόφαση του οικείου
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία καθορίζει την ονομασία, την έδρα και την περιοχή του
συνεταιρισμού. Οι κατ΄ αυτό τον τρόπο συνιστώμενοι αναγκαστικοί δασικοί συνεταιρισμοί είναι νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στερούμενα εμπορικής ιδιότητας.
5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για τη σύσταση, συγχώνευση και διάλυση των ως άνω
αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών, ο τρόπος διοίκησής τους, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των
εισφορών των μελών, η εκλογή των οργάνων τους, η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους, η
συμπαράσταση, βοήθεια και εποπτεία τους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο τρόπος
οικονομικής διαχείρισης και της άσκησης διαχειριστικού ελέγχου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που
αφορά τη λειτουργία των εν λόγω δασικών συνεταιρισμών και την πραγμάτωση των σκοπών τους.
6. Ιδιοκτήτες δασών ή δασικών εκτάσεων και διακάτοχοι δημόσιων δασών ή ιδιωτικών εκτάσεων που δεν
περιλαμβάνονται στις επικίνδυνες περιοχές δύνανται να συνιστούν ή να μετέχουν εκούσια σε δασικούς
συνεταιρισμούς προστασίας.
Άρθρο .....
Δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής
1. Οι δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής διακρίνονται εις συνεταιρισμούς δασοκτημόνων και εις Άρθρο 1 του Α.Ν. 1627/1939: Περί δασικών
συνεταιρισμούς εργασίας ή δασικών εργατών.
συνεταιρισμών (Α΄ 64)
2. Οι συνεταιρισμοί δασοκτημόνων σκοπούσι την άσκησιν και βελτίωσιν της δασοπονίας και (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
διακρίνονται:
α) Εις συνεταιρισμούς ιδιοκτησίας ή από κοινού συνεταιρικής εκμεταλλεύσεως δασών, οσάκις πρόκειται
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περί εξ αδιαιρέτου κυρίως ή νομέων του αυτού δάσους και
β) Εις συνεταιρισμούς πλήρους ή περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως, οσάκις πρόκειται περί από κοινού
συνεταιρικής εκμεταλλεύσεως γειτονευόντων δασοτεμαχίων ανηκόντων κεχωρισμένως εις κατ` ιδίαν
κυρίους η νομείς.
Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ο συνεταιρισμός αφορά την πλήρη η περιωρισμένην
εκμετάλλευσιν του εκ των δασοτεμαχίων τούτων αποτελουμένου δασικού συγκροτήματος.
3. Οι συνεταιρισμοί εργασίας, αποτελούμενοι από δασικούς εργάτας πάσης φύσεως, ως υλοτόμους
τεχνικού ή καυσίμου ξύλου, ρητινοσυλλέκτας, ανθρακείς, ασβεστοποιούς, συλλογείς βαλανιδίου,
μεταφορείς διά ζώων, ποιμένες κλπ. σκοπούσι την εξασφάλισιν επαρκούς εργασίας εις τα μέλη των ή την
ικανοποίησιν των ατομικών αναγκών των διά της μισθώσεως η αναλήψεως των καρπώσεων δάσους
τινός.
4. Οι συνεταιρισμοί πλήρους ή περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως είναι είτε αμιγώς παραγωγικοί είτε
μικτοί παραγωγικοί και άλλης φύσεως, ως πιστωτικοί πωλήσεως, προμηθείας κλπ.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής
1. Οι δασικοί συνεταιρισμοί παραγωγής διακρίνονται σε συνεταιρισμούς δασοκτημόνων και σε
συνεταιρισμούς εργασίας ή δασικών εργατών.
2. Οι συνεταιρισμοί δασοκτημόνων έχουν σκοπό την άσκηση και βελτίωση της δασοπονίας και
διακρίνονται:
α) Σε συνεταιρισμούς ιδιοκτησίας ή από κοινού συνεταιρικής εκμετάλλευσης δασών, εφ΄ όσον πρόκειται
για εξ αδιαιρέτου κυρίους ή νομείς του ίδιου δάσους και
β) Σε συνεταιρισμούς πλήρους ή περιορισμένης εκμετάλλευσης, εφόσον πρόκειται για από κοινού
συνεταιρική εκμετάλλευση γειτονικών δασοτεμαχίων που ανήκουν σε ξεχωριστούς κυρίους ή νομείς.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο συνεταιρισμός αφορά την πλήρη ή περιορισμένη εκμετάλλευση του
δασικού συγκροτήματος που αποτελείται από τα δασοτεμάχια αυτά.
3. Οι συνεταιρισμοί εργασίας, οι οποίοι αποτελούνται από πάσης φύσεως δασικούς εργάτες, όπως
υλοτόμους τεχνικού ή καύσιμου ξύλου, ρητινοσυλλέκτες, ανθρακείς, ασβεστοποιούς, συλλέκτες
βαλανιδιών, μεταφορείς με ζώα, βοσκούς κ.λπ., έχουν σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς εργασίας στα
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μέλη τους ή την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών τους με τη μίσθωση ή ανάληψη των καρπώσεων
ενός δάσους.
4. Οι συνεταιρισμοί πλήρους ή περιορισμένης εκμετάλλευσης είναι είτε αμιγώς παραγωγικοί είτε μικτοί
παραγωγικοί και άλλης φύσεως, όπως πιστωτικοί πώλησης, προμήθειας κ.λπ.
Άρθρο .....
Συνεταιρισμοί δασοκτημόνων
1. Κύριοι η νομείς γειτνιαζόντων δασοτεμαχίων είτε κλασματικών δικαίων καρπώσεως επί τοιούτων
δασοτεμαχίων δύνανται προς προαγωγήν της δασοπονίας των να συστήσωσι δασικόν συνεταιρισμόν,
πλήρους ή περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως εφ` όσον ο αριθμός τούτων υπερβαίνει τους 7.
2. Κύριοι ή νομείς αδιαιρέτου δάσους εκτάσεως ανωτέρας των 100 κλασματικών δικαίων καρπώσεως
δάσους της αυτής τουλάχιστον εκτάσεως, πλείονες των 7, συνιστώσιν εφεξής αναγκαστικώς
συνεταιρισμόν είτε ιδιοκτησίας, τουτέστι κυριότητος ή νομής, είτε καρπώσεως δασικών κλασματικών
δικαίων. Η σύστασις του αναγκαστικού συνεταιρισμού γίνεται μετ` απόφασιν του προέδρου του
ανωτάτου συμβουλίου γεωργικών αγροτικών συνεταιρισμών εκδιδομένην μετά γνώμην του οικείου
δασάρχου, διαβιβαζομένην μετ` έγκρισιν ταύτης υπό του υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
3. Κύριοι η νομείς γειτνιαζόντων δασοτεμαχίων συνολικής εκτάσεως τουλάχιστον 100 εκταρίων είτε
κλασματικών δικαίων καρπώσεως επί δασοτεμαχίων της αυτής εκτάσεως, δύνανται δι` αποφάσεως του
προέδρου του ανωτάτου συμβουλίου γεωργικών αγροτικών συνεταιρισμών μετά γνώμην του οικείου
δασάρχου, διαβιβαζομένην μετ` έγκρισιν ταύτης υπό του υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, να συγκροτηθώσιν εις αναγκαστικόν συνεταιρισμόν πλήρους ή περιωρισμένης
εκμεταλλεύσεως εφ` όσον ήθελε ζητήσει τούτο το ήμισυ του αριθμού των κυρίων νομέων ή καρπωσών
των οικείων δασοτεμαχίων, οι δε αιτούντες είναι συγχρόνως κύριοι, νομείς η καρπωταί του ημίσεως
τουλάχιστον της επιφανείας του δασικού τούτου συγκροτήματος.
7. 4. Δια Β.Δ/των προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του υπουργού Γεωργίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά γνώμην της Εθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδος
(Ε.Σ.Σ.Ε.) Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) δύνανται να κανονισθώσι
τα της συστάσεως, τρόπου λειτουργίας, εγκρίσεως και τροποποιήσεως των καταστατικών και εν γένει
πάσα λεπτομέρεια αφορώσα τους εν παρ. 1, 2 και 3 και 4 του άρθρου τούτου αναγκαστικούς ή

Άρθρο 2 του Α.Ν. 1627/1939: Περί δασικών
συνεταιρισμών (Α΄ 64)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Έλαβε χώρα αναρίθμηση της
παραγράφου 7 λόγω κατάργησης των
παραγράφων 4, 5 και 6.
Σχόλιο: Ζήτημα τίθεται με την προσαρμογή
της μονάδας μέτρησης εκτάσεων των 100
κλασματικών δικαίων, σε τετραγωνικά
μέτρα ή στρέμματα καθώς αυτά
αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα δικαιώματα
και νομικές σχέσεις (νομή για βοσκή ή
ξύλευση) που συνδέουν την παραγωγή του
συγκεκριμένου δάσους με τους πολίτες
που κατοικούν κοντά στην περιοχή.
Σχόλιο: Καθώς πλέον από την κοινοτική και
τη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία, οι
γεωργικοί συνεταιρισμοί αναφέρονται ως
αγροτικοί, λαμβάνει χώρα αντικατάσταση
του όρου στην παράγραφο 1 του
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προαιρετικούς δασικούς συνεταιρισμούς πλήρους ή περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως, ως και να παρόντος.
καθορισθή ή ρυθμίσεις τινών εξ αυτών δι` ειδικών κανονισμών της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Συνεταιρισμών Ελλάδος (Ε.Σ.Σ.Ε.) Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των εκταρίων σε
τετραγωνικά χιλιόμετρα στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου.
Σχόλιο:
Η
Εθνική
Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΕΣΣΕ), ιδρύθηκε
με τον Α.Ν. 1138/1938. Με το άρθρο 2 του
Ν.Δ. 21/1941, η ΕΣΣΕ, μετονομάστηκε σε
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών
Συνεταιρισμών
και
επανήλθε
ως
τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Συνεταιρισμοί δασοκτημόνων
1. Κύριοι η νομείς γειτονικών δασοτεμαχίων είτε κλασματικών δικαιωμάτων κάρπωσης σε αυτά δύνανται
για την προαγωγή της δασοπονίας τους να συστήσουν δασικό συνεταιρισμό πλήρους ή περιορισμένης
εκμετάλλευσης, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει τους επτά (7).
2. Κύριοι ή νομείς αδιαίρετου δάσους έκτασης μεγαλύτερης των εκατό (100) κλασματικών δικαιωμάτων
κάρπωσης δάσους ίσης τουλάχιστον έκτασης, εφόσον είναι περισσότεροι από επτά (7), συνιστούν εφεξής
αναγκαστικό συνεταιρισμό είτε ιδιοκτησίας, δηλαδή κυριότητας ή νομής, είτε κάρπωσης δασικών
κλασματικών δικαιωμάτων.
Η σύσταση του αναγκαστικού συνεταιρισμού γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ανώτατου
συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου δασάρχη που

Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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διαβιβάζεται, αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Κύριοι η νομείς γειτονικών δασοτεμαχίων συνολικής έκτασης τουλάχιστον εκατό (100) εκταρίων είτε
κλασματικών δικαιωμάτων κάρπωσης δασοτεμαχίων της ίδιας έκτασης, δύνανται με απόφαση του
Προέδρου του ανωτάτου συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών μετά από γνώμη του οικείου δασάρχη, η
οποία διαβιβάζεται αφού εγκριθεί από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να συγκροτηθούν
σε αναγκαστικό συνεταιρισμό πλήρους ή περιορισμένης εκμετάλλευσης, εφ΄ όσον το ζητήσουν οι μισοί
από τους κυρίους, νομείς ή καρπωτές των οικείων δασοτεμαχίων και εφ’ όσον οι αιτούντες είναι
συγχρόνως κύριοι, νομείς η καρπωτές της μισής τουλάχιστον επιφάνειας του δασικού αυτού
συγκροτήματος.
4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μετά από γνώμη της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), καθορίζεται η
σύσταση, λειτουργία, έγκριση και τροποποίηση των καταστατικών και κάθε λεπτομέρεια που αφορά
τους αναγκαστικούς ή προαιρετικούς δασικούς συνεταιρισμούς, πλήρους ή περιορισμένης
εκμετάλλευσης των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και να καθορισθεί η ρύθμιση κάποιων από
αυτούς με Ειδικούς Κανονισμούς της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).

Άρθρο .....
Συνεταιρισμοί εργασίας
1. Οι κατά την παρ. 3 του άρθρ.1 του παρόντος νόμου κώδικα δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας
συνιστώνται κατά τας κειμένας περί γεωργικών αγροτικών συνεταιρισμών διατάξεις, δύνανται δε να
είναι περιωρισμένης ή μη ευθύνης. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η σύστασις μετ΄ αποφάσιν του προέδρου
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών Ελλάδος ΕΣΣΕ Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) λαμβανομένην μετά την γνώμην του αρμοδίου δασάρχου διαβιβαζομένων μετ`
εκρισιν τούτης υπό του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμοδίου δασάρχου
διαβιβαζομένων μετ` εγκρίσιν τούτης υπό του υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αναγκαστικών συνεταιρισμών καυσοξυλεύσεως δι` ενεργείας κανονικών υλοτομιών, εις τους οποίους
εγγράφονται αναγκαστικώς ως μέλη οι συλλέγοντες η υλοτομούντες ατελώς καυσόξυλα εκ δασών της
περιφερείας του χωρίου ή κωμοπόλεως ή πόλεως των οποίων ούτοι είναι κάτοικοι ή και εκ δασών άλλου

Άρθρο 3 του Α.Ν. 1627/1939: Περί δασικών
συνεταιρισμών (Α΄ 64)
(τίτλος άρθρου: Συνεταιρισμοί εργασίας)
Σχόλιο: Καθώς πλέον από την κοινοτική και
τη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία, οι
γεωργικοί συνεταιρισμοί αναφέρονται ως
αγροτικοί, λαμβάνει χώρα αντικατάσταση
του όρου στην παράγραφο 1 του
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χωρίου ή κωμοπόλεως είτε διά διά τας ιδίας αυτών ανάγκας είτε και προς εμπορίαν.
2. Επί δασών, εις τα οποία έκτασις μεγαλυτέρα του ημίσεως αυτών κατανέμεται εις συνιδιοκτησίας
μικροτέρας των εν τω προηγουμένω εδαφίω αναφερομένων ορίων, έκαστον μέλος του Συνεταιρισμού
δικαιούται ψήφου, εφ΄ όσον το εξ αδιαιρέτου μερίδιον κυριότητος, νομής η κλασματικού δικαίου αυτού
επί του όλου δάσους αντιστοιχεί εις εμβαδόν εκατόν εξήκοντα στρεμμάτων.
3. Οι αυτοί ως άνω Δ.Συν/σμοί εργασίας δύνανται, μετά σύμφωνον πρότασιν του Κοινοτικού Δημοτικού
Συμβουλίου, να αναδεικνύωνται δι΄ εν έτος μισθωταί άνευ δημοπρασίας των καρπώσεων εκ των
Κοινοτικών δασών της Κοινότητος του δήμου, η όλα τα μέλη του Συν/σμού είναι κάτοικοι, αποφάσει του
οικείου Νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εγκρίσει του Υπουργείου των Εσωτερικών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (μετά σύμφωνον γνώμην Επιτροπής απαρτιζομένης εκ των
εν τη έδρα του Νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμόδιου Δ/ντού Νομαρχίας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Προϊσταμένου της Δασικής Αρχής και του αρμοδίου επόπτου Γεωργικών
Αγροτικών Συν/σμών). Ο Νομάρχης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται (επί της βάσει
γνωμοδοτήσεως της ιδίας Επιτροπής) να αυξήση το μίσθωμα.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Συνεταιρισμοί εργασίας
1. Οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας συνιστώνται
κατά τις κείμενες διατάξεις για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δύνανται δε να είναι περιορισμένης ή
μη ευθύνης.
Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση, με απόφαση του Προέδρου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), που λαμβάνεται μετά από γνώμη του αρμόδιου δασάρχη και διαβιβάζεται
αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η σύσταση αναγκαστικών συνεταιρισμών
καυσοξύλευσης από κανονική υλοτομία στους οποίους εγγράφονται αναγκαστικά ως μέλη οι συλλέκτες ή
υλοτόμοι ατελώς καυσόξυλα από δάση της περιφέρειας του χωριού ή κωμόπολης ή πόλης, των οποίων
είναι κάτοικοι ή και από δάση άλλου χωριού ή κωμόπολης είτε για δικές τους ανάγκες είτε και για
εμπορία.

παρόντος.
Σχόλιο: Έλαβε χώρα αρίθμηση της
παραγράφου
2
λόγω
κατάργησης
ορισμένων παραγράφων.
Σχόλιο:
Η
Εθνική
Συνομοσπονδία
Συνεταιρισμών Ελλάδος (ΕΣΣΕ), ιδρύθηκε
με τον Α.Ν. 1138/1938. Με το άρθρο 2 του
Ν.Δ. 21/1941, η ΕΣΣΕ, μετονομάστηκε σε
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών
Συνεταιρισμών
και
επανήλθε
ως
τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση.
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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2. Σε δάση των οποίων περισσότερη από τη μισή έκταση κατανέμεται σε συνιδιοκτησίες μικρότερες από
τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο όρια, κάθε μέλος του Συνεταιρισμού δικαιούται ψήφου,
εφόσον το εξ αδιαιρέτου μερίδιο κυριότητας, νομής η κλασματικού δικαιώματος αυτού επί του όλου
δάσους αντιστοιχεί σε εμβαδόν εκατόν εξήντα (160) στρεμμάτων.
3. Οι ως άνω δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας δύνανται, μετά από σύμφωνη πρόταση του Δημοτικού
Συμβουλίου, να αναδεικνύονται για ένα έτος μισθωτές χωρίς δημοπρασία, των καρπώσεων από τα
κοινοτικά δάση του δήμου του οποίοθ όλα τα μέλη του Συν/σμού είναι κάτοικοι, με απόφαση του
οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τους στην έδρα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Προϊσταμένου της Δασικής Αρχής και του αρμόδιου επόπτη Αγροτικών Συνεταιρισμών). Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται (βάσει γνωμοδότησης της ίδιας Επιτροπής) να αυξήσει το μίσθωμα.

Άρθρο .....
Τελικές διατάξεις
1. Οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας και δασοκτημόνων τελούν ως προς τα τεχνικά ζητήματα υπό την
εποπτείαν των αρμοδίων δασαρχών.
2. Οι πάσης φύσεως δασικοί συνεταιρισμοί, περί ων προβλέπει ο παρών νόμος κώδικας, δύνανται να
ιδρυθούν και κατά τας διατάξεις του ν. 602 της κείμενης περί συνεταιρισμών νομοθεσίας εφ` όσον η
ολότης των συνεταιρισμών ήθελε ζητήσει τούτο.
3. Τα της ιδρύσεως των συνεταιρισμών του νόμου τούτου παρόντος κώδικα, τα της ασκήσεως εποπτείας
επ` αυτών και εν γένει τα της λειτουργίας αυτών διέπονται υπό των ν. 602 του 1914 την κείμενη περί
συνεταιρισμών νομοθεσία. και του Α.Ν. 1154/1938 ως ούτοι μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και
συνεπληρώθησαν.

Άρθρο 8 του Α.Ν. 1627/1939: Περί δασικών
συνεταιρισμών (Α΄ 64)
(τίτλος άρθρου: Τελικαί διατάξεις)
Σχόλιο:
Ο
Ν.
602/1914
«περί
συνεταιρισµών» ίσχυσε, με αλλεπάλληλες
τροποποιήσεις μέχρι την κατάργησή του
από το Ν. 921/1979. Μεταγενέστεροι
νόμοι επί του αυτού αντικειμένου,
συνιστούν οι Ν. 1541/1985, Ν. 2169/1993,
Ν. 2810/2000. Σύμφωνα και με την
υπ’αριθμ. 2012/03.09.2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ο τελευταίος νόμος 4015/2011
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αφορά
μόνο
τους
αγροτικούς
συνεταιρισμούς και όχι τους δασικούς. Για
το λόγο αυτό, διέπονται από τις ειδικές
διατάξεις των αναγκαστικών νόµων και
συµπληρωµατικά µε ν. 2810/2000.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 18 παρ.7 του Ν.
4015/2011, ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του ν.
2810/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν
πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
για τους δασικούς συνεταιρισμούς, καθώς και
για τις ήδη υφιστάμενες ενώσεις δασικών
συνεταιρισμών και μέχρι την αντικατάσταση
τους με ειδικό νόμο».

Περαιτέρω, ο πλέον πρόσφατος Νόμος
4384/2016
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. για
τους
αγροτικούς
συνεταιρισμούς»,
αναφέρει ρητά στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 ότι «Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί
και οι Ενώσεις αυτών, δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του παρόντος νόμου». Ωστόσο,
στο άρθρο 50 του ίδιου Νόμου,
αναφέρεται ρητώς η κατάργηση του Ν.
2810/2000, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα περί
δασικών συνεταιρισμών ζητήματα, μένουν
αρρύθμιστα καθώς και ο πρότερος Ν.
2810/2000 καταργείται, αλλά και ο ισχύων
Ν. 4384/2016, τους εξαιρεί από το πεδίο
ρύθμισής του. Επομένως, γεννάται
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Τελικές διατάξεις
1. Ως προς τα τεχνικά ζητήματα οι δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας και δασοκτημόνων τελούν υπό την
εποπτεία των αρμόδιων δασαρχών.
2. Οι πάσης φύσεως δασικοί συνεταιρισμοί, για τους οποίους προβλέπει ο παρών Κώδικας, δύνανται να
ιδρυθούν και κατά τις διατάξεις της κείμενης περί συνεταιρισμών νομοθεσίας, εφόσον το ζητήσει το
σύνολο των συνεταιρισμών.
3. Η ίδρυση συνεταιρισμών του παρόντος Κώδικα, η άσκηση εποπτείας σε αυτούς και γενικά η
λειτουργία τους διέπονται υπό την κείμενη νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς.

ερώτημα σε ποιο νομοθέτημα θα λάβει
χώρα παραπομπή σχετικά με τη λειτουργία
των δασικών συνεταιρισμών έως τη
ψήφιση
του
νόμου
«Δασικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις».

