Καλωσήλθατε, στην ηλεκτρονική εφαρμογή τήρησης του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων και Δασεργατών
Το Μητρώο τηρείται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., και τις
Διευθύνσεις Δασών των Νομών. Δυνατότητα θέασης του Μητρώου έχουν όλες οι Δασικές Υπηρεσίες της
Χώρας, ενώ οι ΔΑ.Σ.Ο. έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην μερίδα τους. Σκοπός του Μητρώου είναι η
πλήρης καταγραφή των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών για την αποτελεσματικότερη
ενάσκηση της κρατικής αρμοδιότητας και εποπτείας επί αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο έχουν:


Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.), οι Ενώσεις Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
(Ε.ΔΑ.Σ.Ε.), η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο.), με
δική τους ευθύνη.

Οι Δασεργάτες οι οποίοι έχουν αποκτήσει την Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη, με ευθύνη της
αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών.

Οι Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών.
Συνοπτικά οι Λειτουργίες του Μητρώου:










Για την αξιοπιστία, φιλικότητα και πληρότητα της διαδικτυακής εφαρμογής, περιλαμβάνονται υπηρεσίες
WebServices Client με TAXISNET.
Εκδίδεται Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης στο Μητρώο (ΚΑΚ), ο οποίος θα αναγράφεται σε όλα τα
έντυπα των ΔΑ.Σ.Ο. Ο ΚΑΚ Δασεργάτη αναγράφεται στην Tαυτότητα Δασεργάτη-μέλους ΔΑ.Σ.Ε..
Καταχωρίζονται τα απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση της εποπτείας από τις δασικές υπηρεσίες. Οι
Δασικές Υπηρεσίες μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές, τις δραστηριότητες, και γενικά την
κατάσταση των ΔΑ.Σ.Ε. καθώς και τις προσθαφαιρέσεις μελών τους. Οι ΔΑ.Σ.Ε. θα ενημερώνονται
ηλεκτρονικά για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την επικαιροποίηση του Μητρώου.
Οι χρήστες (Δασικές Υπηρεσίες και ΔΑ.Σ.Ο.) έχουν την δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης σε
ενέργειες και στοιχεία ανάλογα με τον ρόλο τους (π.χ. δυνατότητα επεξεργασίας, θέασης ή εκτύπωσης σε
συγκεκριμένες πληροφορίες).
Περιλαμβάνονται εργαλεία
σχεδιασμού οθονών, διασταύρωσης και ελέγχου των καταχωρισμένων
στοιχείων, εκτυπώσεων / έκδοσης πιστοποιητικών και επικοινωνίας κεντρικών με περιφερειακές δασικές
υπηρεσίες.
Επιτρέπει την δημιουργία στατιστικών στοιχείων και γραφημάτων (διαγράμματα, πίτες κ.α.) και
αναφορών.
Προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες για διαμερισμό δεδομένων με άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία του Μητρώου θα δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ.

Ηλεκτρονικές Διαδικασίες Τήρησης του Μητρώου








Οι Διευθύνσεις Δασών εγγράφουν τους Δασεργάτες στο Μητρώο καταχωρίζοντας: Όνομα, Επώνυμο,
Αριθμό Πρωτοκόλλου Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη και Αριθμό Ταυτότητας Δασεργάτη.
Οι ΔΑ.Σ.Ε. υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και επιλέγουν από λίστα τους
Δασεργάτες μέλη τους. Στην αίτησή τους συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των
Δασεργατών μελών τους, υποβάλλουν δήλωση περί χρήσης προσωπικών στοιχείων για τους ίδιους και
για τα μέλη τους και εισάγουν στο σύστημα το εγκεκριμένο καταστατικό τους.
Οι Διευθύνσεις Δασών ελέγχουν τα στοιχεία, εγκρίνουν τις αιτήσεις, χορηγούν και εκδίδουν ηλεκτρονικά
τον ΚΑΚ για κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Μητρώο.
Οι Ε.ΔΑ.Σ.Ε. και η ΠΑ.ΣΥ.ΔΑ.Σ.Ο. υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και
δηλώνουν τα μέλη τους. Στην αίτησή τους συμπληρώνουν τα στοιχεία τους και υποβάλλουν δήλωση περί
χρήσης προσωπικών στοιχείων για τους ίδιους και για τα μέλη τους. Εισάγουν στο σύστημα το
εγκεκριμένο καταστατικό τους.
Η επικαιροποίηση των καταχωριζόμενων στοιχείων γίνεται καθ' όλο το έτος και οπωσδήποτε
μέχρι την 20η Νοεμβρίου κάθε έτους, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από
τους ΔΑ.Σ.Ε. για παραχώρηση της εκμετάλλευσης δάσους.

Ενέργειες υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε., έως 27-9-2019, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προσαρμογής
τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016 “Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και ΔΑ.Σ.Ε.:
Οι ΔΑ.Σ.Ε. οφείλουν να μεριμνήσουν:

 για τη βεβαίωση της ιδιότητας του δασεργάτη ως προς τα μέλη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόμου, καθώς και για τη διαγραφή όσων μελών στερούνται των προϋποθέσεων αυτών.
 για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλον δασικό
συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους - κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη
διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις - είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η
συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια,
 για την προσαρμογή των καταστατικών τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου και αντίστοιχη
τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται από το αρμόδιο δικαστήριο. ΔΑ.Σ.Ε. που δεν θα
προσαρμόσουν το καταστατικό τους, κατά τα παραπάνω, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία λύονται
με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου,
 για την εγγραφή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας στο Μητρώο Δασικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
Ενέργειες Διευθύνσεων Δασών και υφισταμένων Ε.ΔΑ.Σ.Ε.:
Οι Διευθύνσεις Δασών οφείλουν να εγγράψουν στο Μητρώο όλους τους Δασεργάτες κατόχους της
Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη και να χορηγήσουν ΚΑΚ σε όσους ΔΑ.Σ.Ε. έχουν τις προϋποθέσεις το
αργότερο έως 20 Νοεμβρίου 2019, με την προϋπόθεση ότι αυτοί (οι ΔΑ.Σ.Ε.) έχουν κάνει αίτηση εγγραφής
εμπρόθεσμα.
Οι υφιστάμενες Ε.ΔΑ.Σ.Ε. οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους και να εγγραφούν στο Μητρώο
σε διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε.

Τυχόν ερωτήματα μπορείτε να απευθύνετε μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση help.mds@prv.ypeka.gr
Η σχετική Νομοθεσία βρίσκεται στον Ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ. εδώ

