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        Αθήνα           7-12-2012         
             
        Αριθµ. Πρωτ: 178381/2982 
       
Προς: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής 

Μακεδονίας 
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών και  
Αγροτικών Υποθέσεων 
∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης 
∆ασών 

 
ΚΟΙΝ.: 1. Όλες τις ∆ασικές Αρχές  
            2. Ταµείο ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης        

Πανεπιστηµιακών ∆ασών 
Τ.Θ. 22418, 55102 Φοίνικας Θεσσαλονίκης 

 
ΘΕΜΑ: ∆ικαίωµα εγγραφής αλλοδαπών από τρίτες χώρες (µη µέλη Ε.Ε.) ως µέλη σε δασικούς 
συνεταιρισµούς 
ΣΧΕΤ.: 1. Το 42732/3469/30-7-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.  
2. Το 28484/12/20-11-2012 έγγραφο του Τµήµατος Νοµοθετικού Συντονισµού και Ελέγχου του Υπ. 

Εσωτερικών. 
Απαντώντας στο ερώτηµά σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία µας µε το παραπάνω (1) σχετικό, 
σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
 
Σύµφωνα µε το αρµόδιο Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού και Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών: 
 
Οι υπήκοοι τρίτης χώρας (µη µέλη Ευρωπαϊκής Ένωσης) κάτοχοι αδειών διαµονής, οι οποίοι 
απολαµβάνουν βάσει της νοµοθεσίας ίσων δικαιωµάτων µε τους ηµεδαπούς και συνεπώς έχουν το 
δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, είναι αποκλειστικά αλλοδαποί οι οποίοι διαµένουν στη χώρα υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
 
Α) ως µέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., 
Β) ως µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, 
Γ) µε το καθεστώς των «επί µακρόν διαµένοντες». 
 
Οι ειδικοί τύποι αδειών διαµονής τις οποίες πρέπει να κατέχουν και να επιδεικνύουν οι παραπάνω, είτε είναι 
µέλη είτε επιθυµούν να εγγραφούν ως µέλη σε δασικούς συνεταιρισµούς, είναι αντίστοιχα οι εξής: 
 
Α) ∆ελτία ∆ιαµονής µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης και ∆ελτία Μόνιµης ∆ιαµονής µελών οικογένειας 
πολίτη της Ένωσης. 
Β) ∆ελτία ∆ιαµονής µελών οικογένειας Έλληνα και ∆ελτία Μόνιµης ∆ιαµονής µελών οικογένειας Έλληνα. 
Γ) Άδειες ∆ιαµονής «Επί Μακρόν ∆ιαµένοντος». 
 
Παρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα, εγγράφως και µε επίδοση, τους δασικούς συνεταιρισµούς στην 
περιοχή αρµοδιότητάς σας για το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται παραπάνω.  
 
Σε περίπτωση που κάποιος συνεταιρισµός έχει εγγράψει ως µέλη του υπηκόους τρίτων χωρών που δεν 
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να προβεί, σε αποκλειστική προθεσµία ενός µήνα, στη 
διαγραφή αυτών. Από την επίδοση του παρόντος στους δασικούς συνεταιρισµούς, τα εγγεγραµµένα µέλη 
που δεν κατέχουν κάποια από τις παραπάνω άδειες δεν µπορούν να συµµετέχουν σε δασικές εργασίες. 

ΑΔΑ: Β45Χ0-Ρ6Ξ



 
Εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιος δασικός συνεταιρισµός δεν έχει εναρµονιστεί µε τα παραπάνω έχει 
εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.∆. 126/86 καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 135 του 86/69. 
 
Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτουµε το σχετικό έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
 

                                                                                   Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών  
 
 
    
                                                                                       Γεώργιος Αµοργιανιώτης 
 

 
 
Εσωτερική διανοµή: 
 

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών, κ. Γ. Αµοργιανιώτη 
2. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή, κ. Κ. ∆ηµόπουλου 
3. ∆ιευθύνσεις Κ.Υ. 
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