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        Αθήνα            24-8-2017         
             
        Απιθμ. Ππωη:   157684/1493 
           
Ππορ: 
1. Γπαθεία ςνηονιζηών Αποκενηπωμένων 
Γιοικήζεων ηηρ   Υώπαρ. 
2. Γενικέρ Γιεςθύνζειρ Γαζών και Αγποηικών Τποθέζεων 
(με ηην παπάκληζη ενημέπωζηρ ηων ςπηπεζιών εςθύνηρ ηοςρ) 
Κοιν:  
1. Γπαθείο Τποςπγού Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ, Γ. ηαθάκη 
2. Γπαθείο Αναπληπωηή Τποςπγού Πεπιβάλλονηορ  
και Δνέπγειαρ, . Φάμελλος 
3. Γπαθείο Γενικήρ Γπαμμαηέα ΤΠΔΝ, Υ. Μπαπιηάκη 

 
 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηος Ν.4412/2016 ζηην διασείπιζη ηων δαζικών ζςζηάδων ζύμθωνα 
με ηο άπθπο 137 ηος Γαζικού Κώδικα. 
  

Με αθνξκή εξσηήκαηα Γαζηθώλ ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ   ηελ  εθµεηάιιεπζε ησλ ζπζηάδσλ 

ησλ δεµνζίσλ δαζώλ, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε έρεη επηιεγεί από ηηο ∆ηεπζύλζεηο ∆αζώλ ησλ 

Ννµώλ λα γίλεη µε απεπζείαο  εθµεηάιιεπζε (απηεπηζηαζία), ζύµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο,  

δηεπθξηλίδνπκε ηα παξαθάησ: 

 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 137 παξ. 3 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα (ΝΓ 86/69), κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εδαθίνπ  β.   κε ηελ παξ.7 ηνπ άξζξ. 48 ηνπ λ.4423/2016:  

 

«…3. Η απόιεςηο δαζηθώλ πξντόλησλ εθ δεκνζίσλ δαζώλ απ` απζείαο ππό ηνπ Κξάηνπο 

ελεξγείηαη ππό ηνπ αξκνδίνπ δαζάξρνπ, είηε δη` απηεπηζηαζίαο είηε δηα θαλνληθήο ή πξνρείξνπ 

δεκνπξαζίαο είηε θαη άλεπ δεκνπξαζίαο. β. Η ρσξίο δεκνπξαζία απόιεςε δαζηθώλ πξντόλησλ 

γίλεηαη κόλο κέζω δαζηθώλ ζσλεηαηρηζκώλ εργαζίας θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην θαηαβιεηέν 

ζην Γεκόζην ηίκεκα, εάλ ηα δαζηθά πξντόληα παξαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ ν 

ζπλεηαηξηζκόο, θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Σπληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο. Δθόζνλ, όκσο, ηα δαζηθά πξντόληα παξαιακβάλεη ην Γεκόζην από ηνλ ζπλεηαηξηζκό, 

οη ηηκές αλάζεζες πινηνκηθώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ζπγθνκηδήο (ξίςε, δηακόξθσζε, 

κεηαηόπηζε θαη ινηπέο εξγαζίεο) θαζορίδοληαη κε απόθαζε ηοσ Υποσργού Περηβάιιοληος θαη 

Ελέργεηας».  

 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο έρεη ήδε εθδνζεί ε ΥΑ κε αξηζκό 151362/673 «Τηκέο αλάζεζεο πινηνκηθώλ 

εξγαζηώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ ζπγθνκηδήο» (ΦΔΚ Β’ 707/7.3.2017).  

 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4423/2016:  

«…  Μέιε ΓΑ.Σ.Δ. κπνξεί λα γίλνπλ κόλν θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία έρνπλ πιήξε ηθαλόηεηα γηα 

δηθαηνπξαμία θαη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ δαζεξγάηε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε 

δε κόληκε θαηνηθία ηνπο βξίζθεηαη εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΓΑ.Σ.Δ., όπσο νξίδεηαη από ην 

νηθείν θαηαζηαηηθό. Ωο δαζεξγάηεο λνείηαη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

απηνπξνζώπσο ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1…».  

 

Ο ηξόπνο θηήζεο ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ δαζεξγάηε ξπζκίδεηαη ξεηά από ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 4423/2016, ελώ κε βάζε ην άξζξν 9 παξ. 2 ηνπ π.δ. 126/86, πξνβιέπεηαη απαγόξεπζε 

αλάζεζεο από ηνλ Σπλεηαηξηζκό δαζηθώλ εξγαζηώλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ δάζνπο ζε ηξίηνπο κε 

ζπλεηαίξνπο.  
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Δπίζεο, ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα νπζηαζηηθά ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ηεο 

απεπζείαο εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζηθώλ ζπζηάδσλ κέζσ ησλ δαζηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ, βαζίδεηαη 

θαη ζπκπιεξώλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα θαη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθαξκόδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζύκθσλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 

δελ κεηέβαιαλ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ 

αλαηίζεηαη κε δεκόζην δηαγσληζκό, νύησο ώζηε λα ζεσξείηαη εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ όηη επήιζε 

ζησπεξή θαηάξγεζε ηνπ εηδηθνύ θαζεζηώηνο εθκεηάιιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 137 

ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα. Άιισζηε, ν λόκνο 4423/2016 (ΦΔΚ 182
Α
) είλαη κεηαγελέζηεξνο ηνπ λ. 

4412/2016, γεγνλόο από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη ν εζληθόο λνκνζέηεο ζεσξεί ελ ηζρύ ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα.  

 

Δμ άιινπ, όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην πξννίκην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνία 

ελζσκάησζε ν λόκνο 4412/2016,  «… (5) Θα πξέπεη λα ππελζπκηζηεί όηη θακία δηάηαμε ηεο 

παξνύζαο νδεγίαο δελ ππνρξεώλεη ηα θξάηε κέιε λα αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνύο θνξείο ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πνπ επηζπκνύλ λα παξέρνπλ ηα ίδηα ή λα νξγαλώλνπλ κε άιια κέζα πιελ ησλ 

δεκόζησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνύζαο νδεγίαο. Η παξνρή ππεξεζηώλ πνπ 

βαζίδεηαη ζε λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή ζε ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεηαη. Σε νξηζκέλα θξάηε κέιε απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη, επί παξαδείγκαηη, κε νξηζκέλεο 

δηνηθεηηθέο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο, όπσο είλαη νη εθηειεζηηθέο θαη νη λνκνζεηηθέο ππεξεζίεο, ή 

κε νξηζκέλεο ππεξεζίεο ππέξ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, όπσο είλαη ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ ή ηεο δηθαηνζύλεο ή νη ππεξεζίεο ππνρξεσηηθήο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο…». 

 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 137, εηδηθώο γηα ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο 

πινηνκηθώλ εξγαζηώλ κε απηεπηζηαζία απνθιεηζηηθά ζε δαζηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο γηα απόιεςε ησλ δαζηθώλ 

πξντόλησλ εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ κε βάζε θαζνξηδόκελε κε ΥΑ ακνηβή εξγαζηώλ δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο 

νη δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4412/2016, θαζόζνλ ε αλάζεζε απηή δε ζπληζηά δεκόζηα ζύκβαζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ απηνύ. Ωο εθ ηνύηνπ δελ ηίζεηαη θαη δήηεκα γηα θαηάηκεζε δαπάλεο θαηά παξάβαζε ηνπ 

λ.4412/2016. 

 

Παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ παξόληνο. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ο πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο      

 

 

 

 

 

  Κσλζηαληίλνο Γεκόπνπινο 

 
Δζωηεπική διανομή. 
1.Διεσθύνζεις ΓΔΑΠΔ&ΑΠ 
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