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Θέµα: “∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆ 126/86” 

 
      
      Με αφορµή προφορικά ερωτήµατα περιφερειακών δασικών υπηρεσιών για την πιστή 
εφαρµογή του β εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆ 126/86, σύµφωνα µε το οποίο, η αίτηση 
του Α.∆.Σ. συνοδεύεται από βεβαίωση της Ε.Α.Σ. του Νοµού, για την ακρίβεια και επιβεβαίωση 
των στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτή, σας ενηµερώνουµε ότι: 
 
 Α. ∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  ο Ν. 4015/2011 «Θεσµικό πλαίσιο για τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού 
κόσµου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» (ΦΕΚ Α΄ 210/21.9.2011) µε τον οποίο 
τροποποιείται ο Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις  (ΦΕΚ Α΄61). Στο νέο αυτό 
θεσµικό πλαίσιο οι δασικοί συνεταιρισµοί δεν περιλαµβάνονται πλέον στους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς (ΑΣ) και σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 7 : 
«Οι διατάξεις του Ν. 2810/2000 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν πριν από τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου για τους δασικούς συνεταιρισµούς, καθώς και για τις ήδη υφιστάµενες ενώσεις 

δασικών συνεταιρισµών και µέχρι την αντικατάστασή τους µε ειδικό νόµο». 

 

Β. Ήδη νοµοσχέδιο για τις «∆ασικές συνεταιριστικές οργανώσεις» βρίσκεται σε τελικό στάδιο  
επεξεργασίας από την υπηρεσία µας και γίνεται προσπάθεια να ολοκληρωθεί το ταχύτερο 
δυνατόν. 
 
Γ.  Η διάταξη του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆ 126/86, η οποία θεωρεί ως δεδοµένη 
την ύπαρξη  Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών σε κάθε Νοµό και την προσχώρηση στην εν λόγω 
Ένωση των δασικών συνεταιρισµών του Νοµού, δεν συνάδει µε τις περί Ενώσεων ρυθµίσεις των 
µετέπειτα ψηφισθέντων νόµων περί Αγροτικών Συνεταιρισµών (άρθρο 35 Ν.2169/1993, άρθρο 26 
Ν. 2810/2000), σύµφωνα µε τις οποίες η σύσταση Ένωσης και η προσχώρηση σε αυτή είναι 
ελεύθερη. 
 
     Εποµένως δεν απαιτείται να εφαρµόζετε πιστά το ως άνω εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Π.∆ 126/86, ενόψει και της ρύθµισης του άρθρου 41 του Ν. 2810/2000, σύµφωνα µε την οποία, 
«κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ρυθµίζει και αναφέρεται σε θέµατα 

ρυθµιζόµενα ειδικά από αυτόν καταργείται». 
 
    

ΑΔΑ: 457Ξ0-Ρ08



 
   

 
 
 
 
     Εφόσον κάποια Ε.Α.Σ. δεν δίνει την απαιτούµενη βεβαίωση του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.∆ 
126/86 επικαλούµενη αναρµοδιότητα, προκειµένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες 
παραχώρησης της εκµετάλλευσης των δηµοσίων δασών στους δασικούς συνεταιρισµούς, 
παρακαλούµε να αρκείσθε στις έγγραφες διαβεβαιώσεις που παρέχονται από τους ίδιους τους 
συνεταιρισµούς -µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του συνεταιρισµού- και να εξετάζετε 
τις αιτήσεις τους. 
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ΑΔΑ: 457Ξ0-Ρ08


