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Θέμα: «πκκεηνρή ηνπ παξαξηήκαηνο καο ζηελ δεκόζηα δηαβνύιεπζε γηα ην ζρέδην 

λόκνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ» 

 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο 

ηνκέα θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο (Ν.1474/1984) έρνληαο ζηηο ηάμεηο ηνπ 

έκπεηξνπο Γεσηερληθνύο Δπηζηήκνλεο θαη ηδηαίηεξα ηνπο απόθνηηνπο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο πνπ αληηθείκελν ηνπο 

απνηειεί ε πξνζηαζία θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξα καο, ζέιεη λα 

ζπκκεηάζρεη επνηθνδνκεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ δηαβνύιεπζε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ. 

Κηλνύκελνη ζηα αλσηέξσ πιαίζηα, ζαο παξαζέηνπκε παξαθάησ ηηο πξνηάζεηο 

καο ζρεηηθά κε ην ελ ιόγσ ζρέδην λόκνπ: 

α) ρεηηθά κε ηνλ ειάρηζην απαηηνύκελν αξηζκό κειώλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά έλαο δαζηθόο ζπλεηαηξηζκόο (άξζξν 3), πηζηεύνπκε όηη απηόο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζηα 15 κέιε. Αλ ιάβνπκε ππόςε ην γεγνλόο όηη γηα ηνπο αγξνηηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο ν απαηηνύκελνο αξηζκόο κειώλ είλαη 20, ηόηε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε νξεηλέο, δπζπξόζηηεο 

κεηνλεθηηθέο θαη αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κε πεξηζηαζηαθή εξγαζία ζην δάζνο, ν 

αξηζκόο ησλ 25 αηόκσλ είλαη δύζθνιν λα ζπγθεληξσζεί γηα λα ζπζηήζεη έλαλ 

ζπλεηαηξηζκό ζε κηα πεξηνρή. Ο αξηζκόο ησλ 15 αηόκσλ είλαη ηθαλόο λα δώζεη 

δπλακηθή ζηνλ ζπλεηαηξηζκό αθνύ δελ ζα ηνλ πεξηνξίδεη ζηα ζηελά νηθνγελεηαθά 

πιαίζηα. 
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β) Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ-δαζεξγάηεο δελ ζα πξέπεη απνθιεηζηηθά λα 

είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ (άξζξν 5). Θα πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα επηινγήο 

αζθάιηζεο ηνπο θαη ζηνλ ΟΓΑ. Απηό ζα πξέπεη λα γίλεη γηαηί πνιινί δαζεξγάηεο κέιε 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο θαη θηελνηξόθνη θαη είλαη 

αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, ελώ πεξηζηαζηαθά ή επνρηαθά εξγάδνληαη σο δαζεξγάηεο. 

Γηα απηό ην ιόγν αιιά θαη γηα ην γεγνλόο όηη ε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ δαζεξγάηε 

είλαη δύζθνιε θαη ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ζα πξέπεη ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ελζήκσλ 

γηα ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο λα είλαη 50 γηα όζνπο αζθαιίδνληαη ζην ΗΚΑ. 

γ) Μέξνο ησλ πξντόλησλ πνπ απνθνκίδεη ν δαζηθόο ζπλεηαηξηζκόο ζα πξέπεη 

λα κπνξεί κε απόθαζε ηεο γεληθήο ηνπ ζπλέιεπζεο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο 

Γαζηθήο Τπεξεζίαο λα ηα εθπνηεί ζηα κέιε ηνπ κε απεπζείαο αλάζεζε θαη γηα ηα 

ππόινηπα λα πξνρσξεί ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο. 

δ) Όζνλ αθνξά ηελ δπλαηόηεηα αλάζεζεο δαζνηερληθώλ έξγσλ ζηνπο 

δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. Οη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ (κε ηελ ππνρξεσηηθή ηνπο ζηειέρσζε από Γαζνιόγνπο)  ζε νξηζκέλα 

δαζνηερληθά έξγα (γηα πξνζηαηεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο πεξηθξάμεηο δαζώλ, 

θνξκνδεκάησλ θαη θιαδνπιεγκάησλ) πάληα κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο δαζηθήο 

ππεξεζίαο, ζπκκεηέρνληαο ζε δηαγσληζκνύο, όπσο ηζρύεη κέρξη ζήκεξα. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ε πιεξνθνξία.       

 

      

 

 
Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 
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