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Μπαξηηάθε.

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή νξηζκέλωλ δηαηάμεωλ ηνπ Ν. 4423/2016 (ΦΔΚ 182 Α
2016) «Γαζηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Με ηνλ Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Δαζηθώλ
Σπλεηαηξηζκώλ. Με ηελ παξνύζα δίλνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηα επείγνληα ηξέρνληα ζέκαηα ηεο
παξαρώξεζεο ησλ ζπζηάδσλ.
Γεληθά:
-

-

Σύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ λόκν γηα ηε ζύζηαζε Δαζηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ Εξγαζίαο (ΔΑΣΕ)
απαηηνύληαη 21 ηνπιάρηζηνλ κέιε θαη ν ΔΑΣΕ ιύεηαη απηνδίθαηα αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνύλ θάησ από
ηα 21 θαη εθόζνλ εληόο 2 εηώλ από ηελ κείσζε δελ ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ απαηηνύκελνο
ειάρηζηνο αξηζκόο. Εθ παξαδξνκήο ζην άξζξν 33 παξ. 2 θαη άξζξν 47 παξ. 1β αλαθέξνληαη
δηαθνξεηηθά από ηα παξαπάλσ θαη πξνο δηόξζσζή ηνπο έρεη πξνσζεζεί αξκνδίσο ζρεηηθή πξόηαζε
ηξνπνπνίεζεο.
Τν κεηαβαηηθό ζηάδην πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 47 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ αθνξά κόλν ζηα
ζέκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη όρη ζην ζύλνιν ηνπ
λόκνπ. Δειαδή, κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ, νη πθηζηάκελνη ζπλεηαηξηζκνί
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο έρνπλ θαη δύλαληαη λα αλαιακβάλνπλ δαζηθέο εξγαζίεο, ζύκθσλα κε
ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 1 ηειεπηαίν εδάθην. Οη δηαδηθαζίεο όκσο παξαρώξεζεο,
ειέγρσλ, θιπ δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ, όπσο πξνθύπηεη από ην
ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 48 παξ. 1 θαη 58 ηνπ λόκνπ.

Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Από ην άξζξν 47 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή πεξίνδνο δύν εηώλ, κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο γηα έλα έηνο, θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, γηα ηελ
πξνζαξκνγή ησλ ΔΑΣΟ ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην. Μέρξη ηόηε, νη ΔΑΣΕ ππνρξενύληαη:
λα βεβαηώζνπλ ηελ ηδηόηεηα ηνπ δαζεξγάηε γηα ηα κέιε ηνπο,
λα δηαγξάςνπλ ηα κέιε πνπ δελ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ,
λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν ειάρηζην αξηζκό ησλ κειώλ ηνπο,
λα πξνζαξκόζνπλ ην θαηαζηαηηθό ηνπο,
λα εγγξαθνύλ ζην Μεηξών Δαζηθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη Δαζεξγαηώλ (Μεηξών).
Αθόκα ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ΕΔΑΣΕ.
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Μέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο, νη πθηζηάκελεο ΔΑΣΕ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ,
κπνξνύλ λα αλαιακβάλνπλ δαζηθέο εξγαζίεο αλεμαξηήησο ηεο εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξών. Με ηνλ όξν
ΔΑΣΕ ελλννύληαη νη ππάξρνληεο ΑΔΣ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ λόκηκα κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ ζηελ
εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Επνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία παξαρώξεζεο ζπζηάδσλ γηα
πινηνκία ή/θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ πξνβιεπόκελσλ από ηηο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ζπλερίδεηαη θαλνληθά.
2. Με ην άξζξν 48 παξ. 5 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ πξνζηίζεηαη ζηνλ Δαζηθό Κώδηθα ην άξζξν 136Α.
Δηεπθξηλίδνληαη ηα παξαθάησ:
Γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηάδσλ ζηνπο Δαζηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο εθ’ εμήο
αθνινπζνύληαη ηα πξνβιεπόκελα από ην παξαπάλσ άξζξν. Επνκέλσο, νη δαζηθέο ππεξεζίεο ζηελ
εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο γηα
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηάδσλ ιακβάλνπλ
ππνρξεσηηθά ππ’ όςηλ ηα νξηδόκελα ζηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 136Α. Επεηδή νη δηαηάμεηο απηέο
έρνπλ πιήξε εθαξκνγή κόλν κεηά ηελ πξνζαξκνγή ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ζην λέν ζεζκηθό
πιαίζην, κεηά δειαδή ηελ παξέιεπζε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λένπ λόκνπ,
ζηελ παξνύζα θάζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ εμέηαζε ηεο δπλακηθόηεηαο θαη
ηεο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη εθόζνλ απηά δηθαηνινγνύλ ηελ
παξαρώξεζε ησλ ζπζηάδσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλεηαηξηζκό, αθνινπζείηαη ε ζεηξά πξνηίκεζεο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136Α ηνπ Δαζηθνύ Κώδηθα. Αλ δειαδή έλαο ζπλεηαηξηζκόο, παξόιν πνπ ε έδξα
ηνπ είλαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ Δήκνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ νη ππό παξαρώξεζε
ζπζηάδεο, δελ δηαζέηεη επαξθή δπλακηθόηεηα θαη κέζα, κε ηα νπνία λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηόηεηα
δηελέξγεηαο ησλ εξγαζηώλ, ε εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάδαο δελ κπνξεί λα ηνπ
παξαρσξεζεί.
Καηά ηα άιια ε δηαδηθαζία θαη νη πξνζεζκίεο νξίδνληαη από ην ΠΔ126/86, όπσο ηξνπνπνηείηαη κε
ηνλ παξόληα λόκν.
Σύκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 3 ηνπ Ν.4423/2016, επνπηεύνπζα αξρή ησλ ΔΑΣΕ είλαη ε Δηεύζπλζε
Δαζώλ ηνπ Ννκνύ. Σύκθσλα κε ηελ παξ. 3δ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 136Α
ηνπ Δαζηθνύ Κώδηθα, ε Δηεύζπλζε Δαζώλ ηνπ Ννκνύ δηελεξγεί ηνπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο
θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαρώξεζεο ησλ ζπζηάδσλ ζηνπο Δαζηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο θαη εηζεγείηαη
ζην Σπληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ηελ απόθαζε παξαρώξεζεο.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ παξόληνο λόκνπ, νη παξαπάλω πξνβιεπόκελνη έιεγρνη δηελεξγνύληαη
από ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη ηωλ δαζεξγαηώλ κέζω ηνπ Μεηξώνπ.
Δπεηδή όκωο αθόκα δελ έρεη ζπζηαζεί ην πεξηθεξεηαθό κεηξών ηωλ Γαζηθώλ
πλεηαηξηζκώλ θαη Γαζεξγαηώλ, πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ παξόληα λόκν, ε δηελέξγεηα
απηώλ ηωλ ειέγρωλ από ηε Γηεύζπλζε Γαζώλ ηωλ Ννκώλ, δελ είλαη δπλαηή. πλεπώο, θαη
πξνθεηκέλνπ:
λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε δηαδηθαζία ηεο παξαρώξεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηάδσλ πνπ
έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ Δαζηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ,
λα κελ δηαηαξαρζεί απόηνκα ε επί ζεηξά πνιιώλ εηώλ αθνινπζνύκελε από ηηο ππεξεζίεο
δηαδηθαζία επ’ απηνύ,
λα κελ επέιζεη αλαζηάησζε ζηνπο Δαζηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο όζνλ αθνξά ηελ επί πνιιά έηε
δηαδηθαζία αλάιεςεο πινηνκηθώλ εξγαζηώλ,
θαη ηδηαηηέξσο λα απνθεπρζεί ζε θάζε πεξίπησζε ε δεκηνπξγία θαηαζηάζεσλ πνπ ζα είραλ σο
ζπλέπεηα ηελ κε απόιεςε ηνπ πξνβιεπόκελνπ ιήκκαηνο θαη πξόθιεζε δεκίαο ζηα δεκόζηα
έζνδα,
εθαξκόδεηαη από ηηο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη κέρξη ηεο ζύζηαζεο ηνπ κεηξώνπ θαη
ηεο εγγξαθήο ζε απηό όιωλ ηωλ ζπλεηαηξηζκώλ θαη δαζεξγαηώλ, ε αθνινπζνύκελε έωο
ζήκεξα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηωλ αηηήζεωλ.
Η εμέηαζε δειαδή ηωλ ππνβαιιόκελωλ αηηήζεωλ από ηνπο δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο γίλεηαη
από ηα δαζαξρεία θαη ηηο δηεπζύλζεηο δαζώλ άλεπ δαζαξρείωλ, ηα νπνία εηζεγνύληαη ζηελ
Γηεύζπλζε Γαζώλ ηνπ Ννκνύ. ηε ζπλέρεηα νη Γηεπζύλζεηο Γαζώλ εηζεγνύληαη ηελ πξόηαζε
παξαρώξεζεο ζηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε θαη αθνινπζεί απόθαζε παξαρώξεζεο ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ πληνληζηή ηεο νηθείαο απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο.
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3. Από ην άξζξν 1 παξ. 7 πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζύκπξαμεο ησλ ΔΑΣΟ κε άιιεο ΔΑΣΟ ή
άιινπο θνξείο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο. Σύκθσλα κε απηή ηελ δηάηαμε, δύλαληαη δύν ή
πεξηζζόηεξεο ΔΑΣΟ λα ζπκπξάμνπλ γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο δαζηθώλ ζπζηάδσλ. Η
δπλαηόηεηα απηή ζπλερίδεη λα ηζρύεη όπσο πξνβιεπόηαλ από ηελ 80262/8-4-1986 ΥΑ, κε ηελ νπνία
παξέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΔ 126/86, θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία
είλαη δπλαηή ε από θνηλνύ εθκεηάιιεπζε ελόο δάζνπο από πεξηζζόηεξνπο από έλα Δαζηθό
Σπλεηαηξηζκό (παξ. 2γ).
Σην πξσηόθνιιν εγθαηάζηαζεο αλαθέξνληαη όιεο νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ από θνηλνύ
εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο. Σε θάζε πεξίπησζε, ηελ επζύλε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ γηα ην
ζύλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο, θαζώο θαη θάζε άιιε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη από ηηο πξνβιεπόκελεο
δηαηάμεηο, έρνπλ όινη νη ζπλεηαηξηζκνί ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε παξαρώξεζε.

Ο πξνϊζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο

Κωλζηαληίλνο Γεκόπνπινο
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