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ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ΓΑ..Δ. ζην λέν ζεζκηθό πιαίζην 
 
1. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 168592/1442/21-08-2018 Υπνπξγηθή Απόθαζε παξαηάζεθε γηα έλα έηνο, 
ήηνη κέρξη ηηο 27.9.2019 ε πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 47 παξ. 1 ηνπ λ. 4423/2016, εληόο ηεο 
νπνίαο νη πθηζηάκελνη θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ σο άλσ λόκνπ δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί 
ππνρξενύληαη λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο δηαηάμεηο απηνύ. Δηδηθόηεξα νη ζπλεηαηξηζκνί 
ππνρξενύληαη κέρξη ηηο 27.9.2019 λα κεξηκλήζνπλ:  
 
α) γηα ηε βεβαίσζε ηηο ηδηόηεηαο ηνπ δαζεξγάηε, σο πξνο ηα κέιε ηνπο πνπ πιεξνύλ ηηο 
πξνϋπνζέζεηο ηνπ λένπ λόκνπ θαζώο θαη γηα ηε δηαγξαθή όζσλ δελ ηηο πιεξνύλ,  
β) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπο ή ηε ζπγρώλεπζε ηνπο κε άιιν 
ζπλεηαηξηζκό, εθόζνλ ηα κέιε ηνπο θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ σο  άλσ λόκνπ ή κεηά ηε 
δηαγξαθή όζσλ δελ πιεξνύλ ηηο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο είλαη ιηγόηεξα από 21. ύκθσλα δε κε 
ηε ξεηή πξόβιεςε ηνπ λόκνπ, αλ ε ζπκπιήξσζε απηή δελ επέιζεη εληόο ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο, ήηνη κέρξη ηηο 27.9.2019, νη ζπλεηαηξηζκνί ιύνληαη απηνδίθαηα,  
γ) γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθώλ ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ θαη ηε  δηελέξγεηα 
εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ θαη ηνπ Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
Όζνη ΓΑΔ δελ πξνζαξκόζνπλ ην θαηαζηαηηθό ηνπο εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, 
ιύνληαη κε απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κεηά από αίηεζε όπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ  
δ) γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξών ηνπ λένπ λόκνπ.  
 
Πεξαηηέξσ ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4423/2016 πξνβιέπεηαη όηη  κέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 1 ηνπ 
σο άλσ άξζξνπ, όπσο παξαηάζεθε κέρξη ηηο 27.9.2019, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε δαζηθώλ 
εξγαζηώλ θαη ζε ζπλεηαηξηζκνύο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αθόκε πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λένπ λόκνπ, πηζηνπνηνύκελεο ηεο ελ ιόγσ πξνζαξκνγήο κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξών.  
 
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ λνκνζεηηθώλ πξνβιέςεσλ πεξί ηεο δπλαηόηεηαο, θαηά ην κεηαβαηηθό 
ζηάδην, αλάζεζεο εξγαζηώλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνύο αλεμαξηήησο ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ, ηέζεθαλ εξσηήκαηα ζηελ Υπεξεζία καο, πνπ αθνξνύλ εηδηθώο ηελ 
παξαρώξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα ην επόκελν δηαρεηξηζηηθό έηνο 2019, εληόο ηνπ νπνίνπ 
(27.9.2019) εθπλέεη ε σο άλσ κεηαβαηηθή πεξίνδνο, δεδνκέλνπ όηη: H δηάξθεηα ησλ 
παξαρσξήζεσλ, θαηά θαλόλα ππεξβαίλεη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία, νη 
ζπλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ 
πξνβιεπνκέλεο άιισο, θαηά πεξίπησζε, είηε - επί κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ 
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ηνπο - ηεο απηνδίθαηεο εθ ηνπ λόκνπ ιύζεο ηνπο ρσξίο ηελ ηήξεζε άιιεο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία, είηε - επί κε πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο - ηεο ιύζεο ηνπο κε 
δηθαζηηθή απόθαζε.  
 
2. Με αθνξκή ηα αλσηέξσ ζέηνπκε ππόςε ζαο ηα εμήο: Σύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ π.δ. 126/1986 ε δηάξθεηα ηεο παξαρώξεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ δάζνπο θαζνξίδεηαη 
κε ηελ απόθαζε παξαρώξεζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 απηνύ.  
 
Δπνκέλσο ζπληζηάηαη ν θαζνξηζκόο κε ηελ νηθεία απόθαζε παξαρώξεζεο ηεο 
27

εο
.9.2019 ή θαη πξνγελέζηεξεο εκεξνκελίαο, σο ρξόλνπ πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, 

εθόζνλ είλαη εθηθηή ε πινηόκεζε ηνπ ιήκκαηνο ηεο πεξί εο πξόθεηηαη ζπζηάδαο / ή 
ζπζηάδσλ, εληόο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ελόςεη ηεο πξόβιεςεο ηνπ 
λόκνπ πεξί απηνδίθαηεο ιύζεο ζηηο 27.9.2019, όζσλ ζπλεηαηξηζκώλ δελ πξνβνύλ 
κέρξη ηόηε ζε  ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπο.   
 
Σηελ πεξίπησζε απηή ε πιεξσκή όζσλ ζπλεηαηξηζκώλ ιπζνύλ απηνδίθαηα γηα ηα 
απνδηδόκελα θαπζόμπια γηα θάιπςε αηνκηθώλ αλαγθώλ σο θαη ε απόδνζε ππ’ απηώλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ πνζνζηώλ ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Τακείνπ θαη ηνπ νηθείνπ ΟΤΑ, ζα είλαη δπλαηή 
θαη κεηά ηηο 27.9.2019. Καζόζνλ κεηά ηελ απηνδίθαηε ιύζε ηνπο, θαηά ηελ σο άλσ 
εκεξνκελία, νη σο άλσ ζπλεηαηξηζκνί ζα ππαρζνύλ ππνρξεσηηθώο ζην ζηάδην ηεο 
εθθαζάξηζεο, θαηά ην νπνίν δηαηεξείηαη ε λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο ησλ εθθξεκώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ κε ηελ εμόθιεζε 
ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θαη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ. 
 
3. Αλ θαζνξηζηεί κε ηελ απόθαζε παξαρώξεζεο ρξόλνο πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, 
ππεξβαίλσλ ηελ σο άλσ εκεξνκελία (27.9.2019), ε πινηόκεζε ηνπ ιήκκαηνο, κεηά ηηο 
27.9. από ηνπο απηνδηθαίσο ιπζέληεο θαη ηεζέληεο ππό εθθαζάξηζε ζπλεηαηξηζκνύο ζα 
είλαη δπλαηή. Γεδνκέλνπ όηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηε ιύζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ δελ 
θαηαιύεηαη θαη ην λνκηθό πξόζσπν απηνύ, αιιά εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
εθθαζάξηζεο, ε νπνία ηειεηνύηαη κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνο ηξίηνπο ππνρξεώζεσλ ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε πινηόκεζε ηνπ παξαρσξεζέληνο ιήκκαηνο θαη ε 
απόδνζε ησλ νηθείσλ πνζνζηώλ, ζε εθηέιεζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο θαη ηνπ ζρεηηθνύ 
ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο, ην νπνίν δελ ιύεηαη κε ηε ιύζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ θαη αλ 
αθόκε ε εθηέιεζε  ηνπ αλάγεηαη ζε ρξόλν κεηά ηε ιύζε απηνύ (ΔθΑζ 2786/2009).   
 
Ωζηόζν ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί εμ αξρήο ζρεηηθόο όξνο ζηελ 
απόθαζε παξαρώξεζεο θαη ζηα ζπκθσλεηηθά – πξσηόθνιια εγθαηάζηαζεο, 
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν: «Η έλαξμε ησλ εξγαζηώλ εθκεηάιιεπζεο ζα γίλεη κε ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ Σπλεηαηξηζκνύ ζην δάζνο θαη  ε πεξαίσζε ηνπο ηελ ……. Σε πεξίπησζε απηνδίθαηεο 
ιύζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ζηηο 27.9.2019, ήηνη πξηλ από ηε ιήμε ηεο παξαρώξεζεο, θαη’ 
εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ εδ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4423/2016, ε πινηόκεζε 
ηνπ ιήκκαηνο ηεο παξαρσξνύκελεο ζπζηάδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ηεο δηάξθεηαο ηνπ 
ρξόλνπ ηεο παξαρώξεζεο, από ηνλ ππό εθθαζάξηζε ζπλεηαηξηζκό ζε εθπιήξσζε 
αλεηιεκκέλεο, εθθξεκνύο ππνρξέσζεο ηνπ, κεξίκλε ησλ εθθαζαξηζηώλ απηνύ, θαη’ εθαξκνγή 
ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4423/2016».     
 
4. Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο, νη νπνίνη δελ ζα πξνβνύλ ζε 
πξνζαξκνγή ησλ θαηαζηαηηθώλ ηνπο κέρξη ηηο 27.9.2019, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:   
Σύκθσλα κε ηηο πξνπαξαηεζείζεο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 νη αλσηέξσ 
ζπλεηαηξηζκνί δελ ιύνληαη απηνδίθαηα εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ. Αιιά γηα ηε ιύζε ηνπο απαηηείηαη ε 
έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, θαηόπηλ αηηήζεσο νπνίνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, 
ήηνη ε ηήξεζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πεξαίσζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη ηθαλόο 
ρξόλνο, ππεξβαίλσλ θαηά ηελ θνηλή πείξα θαη ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ ηε δηάξθεηα 
ηεο παξαρώξεζεο θαη αλ αθόκε νξηζηεί σο ιήμε απηήο εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε ηεο 
27

εο
.9.2019. Σε θάζε πεξίπησζε, θαη αλ αθόκε δειαδή επέιζεη ιύζε απηώλ κε ηελ ηειεζηδηθία 

ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, πξηλ ηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο παξαρώξεζεο, ζα ηζρύνπλ θαη επ’ 
απηώλ, ηα αλαθεξόκελα αλσηέξσ σο πξνο ηνπο απηνδίθαηα ιπζέληεο θαη ηεζέληεο ππό 
εθθαζάξηζε ζπλεηαηξηζκνύο.  
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5. Σε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο, θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην, ζπλεηαηξηζκνύ, ζηνλ νπνίν 
έρνπλ αλαηεζεί εξγαζίεο κε άιινλ, θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47, 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4423/2016. Σύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο απηέο ν λένο ΓΑΣΔ, αλ πξόθεηηαη γηα ζπγρώλεπζε κε ίδξπζε λένπ ΓΑΣΔ, ή ν 
απνξξνθώλ ΓΑΣΔ, αλ πξόθεηηαη γηα ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε, ππνθαζίζηαηαη από ηε 
ζπληέιεζε ηεο ζπγρώλεπζεο - ε νπνία επέξρεηαη κε ηελ θαηαρώξηζε ηεο πξάμεο 
ζπγρώλεπζεο ζην Δηδηθό Γεκόζην Βηβιίν Γαζηθώλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ πνπ 
ηεξείηαη ζην Δηξελνδηθείν - απηνδηθαίσο, ηαπηνρξόλσο θαη ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ζηα 
δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ / απνξξνθώκελσλ ΓΑΣΔ. Η σο άλσ 
ππνθαηάζηαζε εθηείλεηαη ζύκθσλα κε ηε ξεηή πξόβιεςε ηεο παξ. 4 ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ 
θαη ζηα δηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο, πνπ απνξξένπλ από άδεηα ή παξαρώξεζε δεκόζηαο 
αξρήο θαη εμνκνηώλεηαη κε θαζνιηθή δηαδνρή.   
 
Δπνκέλσο επί ζπγρώλεπζεο δελ ρξεηάδεηαη, ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο,  
ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο θαη ηνπ νηθείνπ ζπκθσλεηηθνύ - 
πξσηνθόιινπ εγθαηάζηαζεο. Τα σο άλσ δύλαληαη λα δηεπθξηληζηνύλ εμ αξρήο κε ηελ 
πεξηέιεπζε ζρεηηθνύ όξνπ ζηελ απόθαζε παξαρώξεζεο θαη ζην ζπκθσλεηηθό ζύκθσλα κε 
ηνλ νπνίν «ζε πεξίπησζε ζπγρώλεπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ κε άιιν, ζπληεινύκελεο είηε κε 
ηελ ίδξπζε λένπ ΓΑΣΔ ή είηε κε απνξξόθεζε, ν λένο / απνξξνθώλ ΓΑΣΔ ππνθαζίζηαηαη, 
από ηελ ζπληέιεζε ηεο ζπγρώλεπζεο, απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ ηήξεζε θακίαο δηαηύπσζεο 
ζηα δηθαηώκαηα θαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ σο άλσ απόθαζε 
παξαρώξεζεο θαη ην νηθείν ζπκθσλεηηθό.    
 
6. Σε θάζε πεξίπησζε νξζό είλαη, πξνο δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, λα 
πεξηιεθζεί εμ αξρήο όξνο ζηηο απνθάζεηο παξαρώξεζεο θαη ζηα νηθεία ζπκθσλεηηθά – 
πξσηόθνιια εγθαηάζηαζεο, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν: Σε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο εθ 
κέξνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, εθαξκόδνληαη ηα 
πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 9 ηνπ π.δ. 126/1986 θαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 136

Α
 ηνπ λ.δ. 

86/1969, κε απνθιεηνκέλσλ θαη αμηώζεσλ απνδεκίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα απνθαηάζηαζε 
θάζε δεκίαο ηνπ από ηελ κε εθπιήξσζε ή ηε κεξηθή εθπιήξσζε ηεο παξνρήο, εθ κέξνπο ηνπ 
ζπλεηαηξηζκνύ, θαηά ηε ιήμε ηεο παξαρώξεζεο.   
 
7. Τέινο σο πξνο ην δηαρεηξηζηηθό έηνο 2020 επηζεκαίλεηαη όηη ε παξαρώξεζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ζα είλαη δπλαηή κόλν ζε ιεηηνπξγνύληεο ζύκθσλα κε ην λόκν 
4423/2016 θαη ηηο ζρεηηθέο, θαλνληζηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο (γηα ηε βεβαίσζε ηεο 
ηδηόηεηαο ηνπ δαζεξγάηε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηαπηόηεηα, ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξώα) 
ζπλεηαηξηζκνύο.    
 
Παξαθαινύκε λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά νη δαζηθέο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ζαο θαζώο θαη νη 
ΓΑ.Σ.Δ. ηεο πεξηνρήο ζαο.   
 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 
 
 
 
 

Γξ. Γεκήηξηνο Βαθάιεο 
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