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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: I.Γενική Δ/νση Δασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Ενταύθα
2. Δ/νση Συντονισμού &
Επιθεώρησης Δασών
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης ιδιότητας Δασεργάτη-Μέλους Δ.Α.Σ.Εκαι
ταυτότητας Δασεργάτη για υφιστάμενους Δασεργάτες.

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή του Ν,4423/16 (ΦΕΚ 182 Α/Π-Ο9-2016) «Δασικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» εκδόθηκαν:
1. Η αριθμ. 168596/1492/18 (ΦΕΚ 3792 Β/03-09-2018) : Ιδιότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.,
Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους Δ.Α.Σ.Ε.

2. Η αριθμ. 168597/1493/18 (ΦΕΚ3792 Β/03-09-2018): Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε.
3. Η αριθμ. 173588/1626/14-9-2018 «Οδηγίες εφαρμογής ΥπουΡΥικών αποΦάσεων σχετικά με την
ιδιότητα και την Ταυτότητα Δασεργάτη» εγκύκλιος του Υ'π;ΕΝ.
Στη Δ/νση Δασών Ιωαwίνων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Βεβαίωσης Δασεργάτη-μέλους Δ.Α.Σ.Ε

Π.Ε Ιωαννίνων και προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και
δικαιολογητικών, σας παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες που αΦορούν:
Α. Τις ενέρνειες των ενδιαΦεpoUΈνων δασεργατών ΙυΦιστάμενοιl για την έκδοση των
βεβαιώσεων «Ιδιότητας Δασεργάτη-Μέλους Δ.Α.Σ.Ε»;
Για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του,

συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων στην οποία
υπάγεται η έδρα (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) του ΔΑ.Σ.Ε.στον οποίο επιθυμεί να
γίνει μέλος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση της Ιδιότητας Δασεργάτη μέλους ΔΑ.Σ.Ε.
είναι τα εξής:
α) Αίτηση προς τη Δ/νση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων (Μαρ. Κοτοπούλη 62 - Αμπελόκηποι Ιωαννίνων).
β) ΦωτοαντίγραΦο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), στην οποία ο αιτών δηλώνει
ρητά ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 6 του Ν.
4423/2016 και ότι δεν είναι μέλος σε κανένα άλλο ΔΑ.Σ.Ε.. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει.
δ) Επικυρωμένο αντίγραΦο Δελτίου ΑσΦαλιστικής Ταυτότητας Εισφορών «ΔΑΤΕ»(τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
ε} Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον οικείο Δήμο.
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Για υΦιστάμενους Δασερνάτες μέλη ΔΑ.Σ.Ε.απαιτείται επιπλέον:
στ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε.υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην οποία να βεβαιώνεται
ότι ο αιτών είναι τακτικό μέλος.
Για υφιστάμενους Δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.απαιτείται επιπλέον:
ζ) Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα αναΦέρεται
ότι ο αιτών έχει υποβάλλει σε αυτόν αίτηση εγγραΦής ως τακτικό μέλος του.
Η έδρα του ΔΑ.Σ.Ε. θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων.
Για αλλοδαπούς Δασεργάτες επιπλέον τα προβλεπόμενα κάθε Φορά δικαιολογητικά (Υπ.
Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Για διευκόλυνση τόσο των μελών όσο και των Υπηρεσιών, μπορεί ένας ΔΑ.Σ.Ε.να συγκεντρώσει
τις αιτήσεις μαζί με όλα τα ατομικά δικαιολογητικά για το κάθε μέλος και να τα υποΒάλλει
συγκεντρωτικά με έγγραΦό του στην Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων.

Η Ιδιότητα του Δασεργάτη -=-]..ιέλούςΔΆ:Σ.Ε.βεβαιώΙίΕταΓαπό'την Επιτροπή τουαρθρου 5;παρ. -
2 του Ν. 4423/2016.

Η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., εκδίδεται από τη Διεύθυνση -Δασών Π.Ε.
Ιωαννίνων. Η διατήρησή της ελέγχεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4423/2016 καθώς και στο
πλαίσιο της διαδικασίας παραχώρησης των υπό διαχείριση συστάδων, σύμφωνα με το άρθρο 136
Ατου Δασικού Κώδικα.

Η Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε δεν ανανεώνεται παρά μόνο ανακαλείται
από τη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαwίνων, εΦόσον έχει απολεσθεί είτε γιατί ο δασεργάτης μέσα
στο διάστημα οποιασδήποτε πενταετίας μετά την απόκτηση της Ιδιότητας δε συγκεντρώνει 250
ένσημα σωρευτικά, είτε γιατί έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόΦαση για τη διαγραφή του από μέλος
ΔΑ.Σ.Ε.,λόγω συνδρομής στο πρόσωπό του τουλάχιστον ενός από τα κωλύματα του άρθρου 6 του
ν. 4423/2016.

Σε περίmωση απώλειας της Ιδιότητας, ο δασεργάτης διαγράΦεται από τα σχετικά Μητρώα και
παραδίδει στην Δασική Υπηρεσία την Ταυτότητά του. Για την απόκτηση εκ νέου της Ιδιότητας
απαιτείται να επαναληΦθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης, εΦόσον εξασΦαλιστούν οι
προϋποθέσεις που αναΦέρονται στην Υπουργική ΑπόΦαση.

Υφιστάμενοι Δασεργάτες που είναι ~δη μέλη ΔΑ.Σ.Ε. αν δεν εξασΦαλίσουν την Βεβαίωση
Ιδιότητας Δασεργάτη, διαγράΦονται από τον ΔΑ.Σ.Ε. και μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση,
εΦόσον εξασΦαλίσουν τις προϋποθέσεις που αναΦέρονται στην Υπουργική ΑπόΦαση.
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Β. Τις ενέρνειες των ενδιαΦερομένων δασεργατών νια την έκδοση «Ταυτότητας Δασεργάτη-
Μέλους Δ.Α.Σ.Ε»:

Ο υΦιστάμενος Δασεργάτης, μετά την απόκτηση της Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη
εγγράΦεται στο Μητρώο Δασεργατών - μελών ΔΑ.Σ.Ε.και αποκτά Ταυτότητα Δασεργάτη - μέλους
ΔΑ.Σ.Ε.

Η Ταυτότητα Δασεργάτη εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων, η οποία έχει
χορηγήσει τη Βεβαίωση Ιδιότητας Δασεργάτη, μετά από αίτηση του ενδιαΦερόμενου,
συνοδευόμενη από πρόσΦατη έγχρωμη ΦωτογραΦία τύπου ταυτότητας, διαστάσεων 3,ΟΧ3,5
εκατοστά.

Η παραλαβή της ταυτότητας γίνεται ενυπόγραΦα από τον ίδιο τον ενδιαΦερόμενο ή από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η Ταυτότητα είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και η παράνομη χρήση της διώκεται ποινικά
σύμΦωνα με το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα. Ισχύει για όσο διάστημα ο κάτοχός της Φέρει τη~
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ιδιότητα του δασεργάτη. Για την προστασία της ταυτότητας ο κάτοχος δύναται να την τοποθετεί
εντός προστατευτικής θήκης ή να προβαίνει στην πλαστικοποίησή της. Ο κάτοχος Φέρει
υποχρεωτικά την ταυτότητα μαζί του κατά την εκτέλεση των δασικών εργασιών και την
επιδεικνύει κατά τον έλεγχο των δασικών υπηρεσιών. Τυχόν απώλεια ή Φθορά της ταυτότητας
δηλώνεται από τον κάτοχό της στην Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων. ο κάτοχος υποβάλλει
αίτηση στην ως άνω υπηρεσία για την έκδοση νέας ταυτότητας. Σε περίπτωση απώλειας της
Ιδιότητας Δασεργάτη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε., η ταυτότητα επιστρέΦεται στη Διεύθυνση Δασών Π.Ε.
Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροΦορίες, οι ενδιαΦερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση
Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων (Μαρ. Κοτοπούλη 62 - 20ς όροΦος).

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας για την ευρεία δημοσιοποίηση του παρόντος, έτσι ώστε να
ενημερωθούν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής σας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε υπόδειγμα της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης - εξουσιοδότησης
και τώναπαραίτητων δικαιολογητικών.

Τονίζουμε ότι οι ΔΑ.Σ.Ε.οΦείλουν να προσαρμοστούν, ώστε τα μέλη τους να είναι τουλάχιστον
21 σε αριθμό και να έχουν την προϋπόθεση απόκτησης της Ιδιότητας Δασεργάτη, έγκαιρα, εντός
της προθεσμίας του άρθρου 47 του Ν. 4423/2016 όπως παρατάθηκε με την 168592/1442/01-08-
2018 (ΑΔΑ:ΩΓΚΑ4653Π8-Α3Κ)Υπουργική ΑπόΦαση, ήτοι 27-09-2019.

ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.Ένωση Δασικών Συνεταιρισμών

Ηπείρου
Βυζαντίου37, Ανατολή
ΤΚ452 21- Ιωάwινα

2. Δασαρχεία Ιωαννίνων, Κόνιτσας,
Μετσόβου

Έδρες τους
3. Δήμος Ιωαννιτών

Πλατεία Α. Παπανδρέου 5
Τ.Κ.452 21- Ιωάννινα

4. Δήμος ΒορείωνΤζουμέρκων
Τ.Κ.440 01- Πράμαντα Ιωαννίνων

5. Δήμος Δωδώνης
Αγ.ΚυριακήΘεριακησίου

Τ.Κ.45500 - lωάννινα
6. Δήμος Ζαγορίου

Ασπράγγελοι
Τ.Κ.440 07 - Ιωάννινα

irΔήμoς Ζίτσας
Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη
Τ.Κ.455 00 - Ελεούσα Ιωαννίνων

8. Δήμος Πωγωνίου
Καλπάκι Ιωαννίνων
Τ.Κ.440 04 - Ιωάννινα

9. Δήμος Κόνιτσας
Κων/νου Καραμανλή1
Τ.Κ.441 00 - κόνιτσα

10. Δήμος Μετσόβου
Τ.Κ.442 00:'" Μέτσοβο

Ο Αν, Προϊστάμενος της ΔΙνσης Δασών

Παναγιώτης Μάνης
Δασολόγος με Α' βαθμό
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.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑιΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

(άρθρο8 Ν. 1599/1986και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1986)

Τεύχος Β' 3792/03.09.2018

\

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το aPXtio άλλων υπηρεσιών
(άρθρο8 παρ.4 Ν. 1599/1986)

- -=

ΑιΤΗΣΗ
Θέμα: .ΧορήΥηση ΒεβαΙωσης Ιδιότητας

ΔασερΥάΤη - μέλους ΔΑ.Σ.Ε .•

ΠΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Σας υποβάλλω αlτηση μαζl με τα
συνημμένα δllφιολΟΥηTlκά κω
παρακαλώ Υια την χορήΥηση της
Βεβαlωσης Ιδιότητας Δασεργάτη -
μέλους ΔΑ.Σ.Ε.

Ο/Η απώνΙούαα

••.•.•••.•.••• ~ •••. 1••.. / .••. ovoμaτmώνυμo

ΠΟΙΧΕΙΑ ΑιΤΟΥΝΤΟΣ
Q-HΌνομα: ,
Επώνυμο:
Όνομα πατέρα:

Όνομα μητέρας

Α.Δ. Ταυτότητας:
ΑΡ. Διαβατηρίου
ΑΦΜ:
Μόνιμος Κάτοικος
Δήμου:
Δημοπκήςή Τοmκής
Κοινότητας:
Τηλέφωνα EΎΠKoινωνfας:

ΟΡΙΣΜΟΣ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εκπροroπον
Εξουσιοδοτώ τον παρακάτω αναφερόμενο
να καταθέσει την αίτηση
Q-H Όνομα:

Επώνυμο:
Όνομα πατέρα:
Όνομα μητέρας:
Α.Δ. Ταυτότητας:
ΑΡ. Διαβατηρίου
ΑΦΜ:
Μόνιμος Κάτοικος
Δήμου:
Δημοτικήςή ΤοπΙΧΙΙς
Korνότητας:
Τηλέφωνα εmκοινωνfας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑιΤΟΥΝΤΟΣ
γΦΙΣΤΑΜΕΝΟI Ο
ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΕΛΗ ΔΑΣΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΑ.Σ.Ε.
...... ..................
........................

γΦ1ΣΤΑΜΕΝΟ1 ΟΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΗ ΜΕΛΗ
ΔΑΣΕ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ Ο

AMOΔAnol Ο
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/ Τεύχος 8'3792/03.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΚΑιΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

47531

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΦιΙΤΑΜΕΝΟΙ
AM.OΔAf101

ΑΙΑ ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ. ΑΑΣΕΡΓΑΤΕΣ. ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
(εmπλtoντo

mΛΟΣ ΔιΚΑιΟΛΟΓΗηΚΟΥ ",π6,. ΜΕΛΗΔΑΙΕ ΜΗ ΜΕΛΗ ΔΑΣΕ wφhnωoηJ

α Αιτηση
.

Ο Ο Ο

β
Φωτoovτlγραφo των δύο όψεων της

Ο Ο . Ο
• -ό:.- αστυνομικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου. .

Υπεύθυνη δήλωση στην σποlα ο αιτών
δηλώνει ρητά όη δεν ΣUντρέχEΙ στο

Υ πρόσωπό του κανένα από τα Kωλύμαrα Ο Ο Ο
του άρθρου 6 του ν, 442312016 και όπ δεν ..
είναι μέλος σε κανέναν άλλο ΔΑ.Σ.Ε ..
Αποδεικτικό έγγραφο του ΕΦΚΑ στο

δ οποίο να φαlνεται ο αριθμός .των σχεTlκών Ο Ο
με Τις δασικές εργασlες ενσήμων

, ΒεβαΙωση μσνtμoυ κατσικΙας, από τον
Ο Ο Οοlκε[ο Δήμο.

Βεβαίωση ΔΑΣΕ στην οποiα θα
στ βεβαιώνεται ότι ο απών είναι νόμιμο μέλος Ο

του
Βεβαlωση ΔΑΣΕ στην οποία θα

ζ
βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει

Ο Ουποβάλλει σε αυτόν αfτηση εγγραφής ως
μέλος Τ9υ.

η
Βεβαιώσεις πρακτικής και θεωpηTl~ς

Οεκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά αλλοδαπών Ο
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