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Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 
 
 
Κοιν:  1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  
               Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
               Σ. Φάμελλου 
            2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
               Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Χ. Μπαριτάκη 
 

 
 

ΘΕΜΑ:      Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4423/2016  
 
Αναφορικά με ερωτήματα που τίθενται από δασικές υπηρεσίες για την εφαρμογή του  Ν .4423/16  (ΦΕΚ 
Α΄182), δίνονται οι παρακάτω οδηγίες: 

 
-  Έλεγχος οικονομικής επάρκειας: σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 3 δ2,  του παραπάνω νόμου, ο 

έλεγχος αυτός αφορά στην δυνατότητα του αιτούντος συνεταιρισμού να καλύψει τις οικονομικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την παρ. 4 του παραπάνω άρθρου, οι λεπτομέρειες 
σχετικά με το θέμα αυτό θα ρυθμιστούν με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω ΥΑ, η οικονομική επάρκεια δύναται να καλύπτεται και με υπεύθυνη 
δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του,  στην οποία 
ρητά δηλώνεται ότι ο δασικός συνεταιρισμός έχει την οικονομική επάρκεια για να καλύψει τις 
εγγυητικές επιστολές καθώς και κάθε άλλη νόμιμη εισφορά που προκύπτει από την παραχώρηση 
της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και σε περίπτωση 
ψευδούς δήλωσης γνωρίζει  ότι αποκλείεται από την ανάθεση εργασιών για ένα έτος (αρθρ. 24 παρ. 
3δ2  εδάφιο 2

ο
). 

 
-    Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμπράττουν μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του 

παραπάνω νόμου. Για το θέμα ισχύουν οι 80262/8-4-1987 και 73017/1821/30-9-1992 οδηγίες, 
σύμφωνα με τις οποίες η εγκατάσταση περισσότερων του ενός συνεταιρισμών σε μια συστάδα 
γίνεται με κοινό συμφωνητικό – πρωτόκολλο εγκατάστασης.   Σε ότι αφορά την έκδοση εγγυητικής 
επιστολής (ΠΔ 126/86 άρθρο 5 παρ. 2) αυτή αφορά στο σύνολο του προβλεπόμενου ποσοστού  επί 
της αξίας των δασικών προϊόντων της παραχωρούμενης συστάδας και οι συνεργαζόμενοι 
συνεταιρισμοί έχουν από κοινού την ευθύνη για την κάλυψη του συνολικού ποσού της εγγυητικής 
επιστολής. Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η εγγυητική επιστολή στο σύνολό της, ακολουθούνται   
τα προβλεπόμενα από την δασική νομοθεσία, για όλους τους συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς 
στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση της συστάδας. 

 
-  Δημοπρασίες. Η διαδικασία διάθεσης των δασικών προϊόντων υποχρεωτικά με δημοπρασία, 

σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. στ, του παραπάνω νόμου δε μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη 
μεταβατική περίοδο, των δύο ετών, προσαρμογής των συνεταιρισμών στο νέο νόμο, (του άρθρου 
47 παρ. 1). Η τριμελής επιτροπή διενέργειας των δημοπρασιών και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής 
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αυτών, προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συνεταιρισμού. Επομένως μπορεί 
να ισχύσει μετά την προσαρμογή των καταστατικών τους. 

 
- Μίσθωση μηχανικών μέσων, μηχανημάτων, ζώων. Μέχρι τη ρύθμιση του θέματος με την 

προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 24, του παραπάνω νόμου ΥΑ  κατά τις μισθώσεις 
μηχανικών μέσων, μηχανημάτων, ζώων μπορεί να βρίσκεται στον τόπο εργασίας και ο ιδιοκτήτης - 
εκμισθωτής των παραπάνω και να προσφέρει έργο εφόσον αυτό θεωρείται εκ των πραγμάτων 
αναγκαίο για την διαχείριση των παραπάνω. Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής δε 
μπορεί να απασχολεί προσωπικό για τις εργασίες παρά μόνο από τα μέλη του συνεταιρισμού.  
 
Παρακαλείσθε να διαβιβάσετε άμεσα την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες   ευθύνης σας. 

 
  

 
 

                               Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 
 
   
 
 
 
                                                                             Κωνσταντίνος Δημόπουλος 
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