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ΘΕΜΑ: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τήρηση του Μητρώου ΔΑ.Σ.Ο. και
Δασεργατών
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2398Β΄ η ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-6-2019 Υπουργική
Απόφαση (Υ.Α.) “Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών
κατ’ εφαρμογή του ν. 4423/2016”(ΑΔΑ: ΨΕΡ84653Π8-ΠΡ1). Η εν λόγω απόφαση προβλέπεται από το
άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182Α΄).
Στην διαμόρφωση των διατάξεων της Υ.Α. έχουν συνεκτιμηθεί στο μέτρο του δυνατού και οι απόψεις των
Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που ανταποκρίθηκαν, σύμφωνα
με τις απαντήσεις τους στο 180296/928/15-4-2019 έγγραφό μας.
Κατόπιν διεξαγωγής σχετικού διαγωνισμού από την Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.Π.ΕΝ., η δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την τήρηση του
Μητρώου βρίσκεται σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση και λειτουργία της εφαρμογής θα δοθούν αναλυτικές
οδηγίες μέσω της εφαρμογής σχετικά με την τήρηση του Μητρώου. Εφιστούμε την προσοχή σας καθώς
οι Δασεργάτες θα καταχωρίζονται στο Μητρώο από τις Διευθύνσεις Δασών και θα λαμβάνουν
απευθείας από το σύστημα Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, ενώ τα αναλυτικά στοιχεία αυτών θα
καταχωρίζονται και επικαιροποιούνται από τον ΔΑ.Σ.Ε. στον οποίο είναι μέλη.
Σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 1 του ν. 4423/2016, όπως ισχύει μετά την 168592/1442/21-8-2018 Υ.Α. η
καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των ΔΑ.Σ.Ε. είναι 27-9-2019. Ως εκ τούτου οφείλουμε να
επισημάνουμε σε όλες τις Υπηρεσίες ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία
έκδοσης των Βεβαιώσεων Ιδιότητας Δασεργάτη, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.
4423/2016 και σύμφωνα με την αρ. πρωτ.168596/1492/27-8-2018 σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
3792 Β) «Ιδιότητα Δασεργάτη – μέλους ΔΑ.Σ.Ε., Επιτροπή Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη – μέλους
Δ.Α.Σ.Ε.», , όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 178186/535/25-2-2019 (ΦΕΚ 907 Β’).
Είναι σκόπιμο, κατά την άποψή μας, να γίνει άμεσα υπενθύμιση στους ΔΑ.Σ.Ε. και Δασεργάτες
που δραστηριοποιούνται στα όρια των περιοχών ευθύνης των Υπηρεσιών σας για την
προθεσμία προσαρμογής και τη σχετική διαδικασία. Υπενθυμίζουμε ότι η εκμετάλλευση των
δασών με όλους τους τρόπους (παραχώρηση εκμετάλλευσης, μίσθωση λήμματος, ΚΕΔ) από το
διαχειριστικό έτος 2020 θα γίνεται μόνο από ΔΑ.Σ.Ε. οι οποίοι θα έχουν προσαρμοστεί και θα
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο.
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Στην παρούσα φάση για την εγγραφή των ΔΑΣΕ και Δασεργατών στο Μητρώο έως την
καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής, 27-9-2019, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Α. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και των ΔΑ.Σ.Ε. τα διαθέσιμα στοιχεία των Δασεργατών, σύμφωνα με
τα αρχεία excel που μας έστειλαν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, θα καταχωριστούν στην εφαρμογή
από την υπηρεσία μας και θα εκδοθούν οι σχετικοί Κωδικοί Αριθμοί Καταχώρισης (ΚΑΚ). Οι Διευθύνσεις
Δασών οφείλουν να ενημερώσουν τους Δασεργάτες για τον ΚΑΚ τους.
Β. Από την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 οι Διευθύνσεις Δασών θα καταχωρίζουν απευθείας στην
ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου τους Δασεργάτες που αποκτούν την Βεβαίωση Ιδιότητας
Δασεργάτη στο Μητρώο και θα τους χορηγούν ΚΑΚ ο οποίος θα δημιουργείται απευθείας από την
εφαρμογή, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr
2. Είσοδος στο κατάλληλο πεδίο για Διευθύνσεις Δασών / Δασικές Υπηρεσίες.
3. Εισαγωγή στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» του e-mail που έχουν δηλώσει σε απάντηση στο
182161/1219,22-5-2019 έγγραφό μας.
4. Εισαγωγή στο πεδίο «Κωδικός Πρόσβασης» των ψηφίων 12345678. Ο Κωδικός αυτός θα αλλαχθεί
υποχρεωτικά κατά την πρώτη είσοδο του κάθε χειριστή του Μητρώου.
5. Συμπλήρωση των εξής στοιχείων των Δασεργατών: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Πρωτοκόλλου
Βεβαίωσης Δασεργάτη, Ημερομηνία Έκδοσης Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη, σύμφωνα με οδηγίες που
θα είναι διαθέσιμες στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
6. Η ημερομηνία Βεβαίωσης της Ιδιότητας Δασεργάτη πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί σε
διαφορετικό πεδίο από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου αυτής.
7. Ο Αριθμός Ταυτότητας Δασεργάτη συμπληρώνεται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί. Διαφορετικά
συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Δασών μόλις εκδοθεί.
8. Με την οριστική αποθήκευση/καταχώριση των παραπάνω στοιχείων εκδίδεται αυτόματα ο Κωδικός
Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) Δασεργάτη.
9. Η Διεύθυνση Δασών ενημερώνει τον Δασεργάτη σχετικά με τον ΚΑΚ του στο Μητρώο.
Γ. Τα Δασαρχεία και οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων μπορούν, από τις 4
Ιουλίου 2019, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα 1-4 να εισέλθουν για θέαση στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του Μητρώου, χρησιμοποιώντας τα e-mail που μας δήλωσαν σε απάντηση στο
182161/1219/22-5-2019 έγγραφό μας.
Δ. Οι ΔΑ.Σ.Ε. θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή αργότερα, εντός του Ιουλίου 2019,
(θα οριστεί σχετική ημερομηνία και θα σας ενημερώσουμε σχετικά) και θα εγγράφονται με δική τους
ευθύνη στο Μητρώο και με οδηγίες που θα τους παρέχονται από την εφαρμογή, ακολουθώντας την
παρακάτω διαδικασία:
1. Είσοδος στον διαδικτυακό τόπο http://mds.ypen.gr.
2. Είσοδος στο πεδίο για ΔΑ.Σ.Ο.
3. Πιστοποίηση με τους κωδικούς TAXISNET.
3. Συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο στην οποία:
- Καταχωρίζουν τα διαθέσιμα κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στοιχεία τους, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΥΑ.
- Yποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίγραφο του καταστατικού τους και κυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής
απόφασης του Ειρηνοδικείου με μνεία του αριθμού καταχώρισης της στο Ειδικό Δημόσιο Βιβλίο Δασικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων του άρθρου 45 του ν. 4423/2016, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1.4 της ΥΑ
- Επιλέγουν από λίστα τους Δασεργάτες μέλη τους.
- Ελέγχουν τα καταχωρισμένα στοιχεία των δασεργατών και συμπληρώνουν τα υπόλοιπα σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ΥΑ
- Δηλώνουν ότι αποδέχονται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με
την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Προκειμένου περί Δασεργατών, η ως άνω δήλωση υποβάλλεται
από τον ΔΑ.Σ.Ε. κατά την συμπλήρωση των στοιχείων τους, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης αυτών
(άρθρο 4 παρ.1.5).
7. Υποβολή της αίτησης για χορήγηση ΚΑΚ.
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Δ. Οι Διευθύνσεις Δασών θα ενημερώνονται στα e-mail των χειριστών του Μητρώου, που αυτές έχουν
ορίσει, σχετικά με νέες αιτήσεις, ελέγχουν τα στοιχεία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τις
εγκρίνουν και χορηγούν τον ΚΑΚ με ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Ενημερώνουν σχετικά τους ΔΑ.Σ.Ε.
Τονίζουμε ότι η καταχώριση των Δασεργατών είναι αναγκαία και υποχρεωτική, ώστε να μπορούν
στην συνέχεια, έως 27-9-2019, οι ΔΑ.Σ.Ε. δηλώνοντας τα μέλη τους μέσα από την εφαρμογή του
Μητρώου, να καταχωριστούν και να λάβουν Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης. Σε περίπτωση που σε
κάποια Διεύθυνση Δασών υπάρχει μεγάλος όγκος στοιχείων προς καταχώριση, τα στοιχεία αυτά
δύνανται να καταχωριστούν από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης μαζί μας.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με όλα τα θέματα του Μητρώου θα δοθούν στη συνέχεια μετά την
ολοκληρωμένη λειτουργία της εφαρμογής. Για την διασφάλιση της λειτουργίας του Μητρώου, κατά το
πρώτο στάδιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, εξακολουθούν να τηρούνται ταυτόχρονα
και τα αρχεία excel.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τις Δασικές Υπηρεσίες και τους ΔΑ.Σ.Ε. περιοχής αρμοδιότητάς
σας, σχετικά με την διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο, κοινοποιώντας τους την παρούσα εγκύκλιο.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και περαιτέρω συνεργασία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Δημήτριος Βακάλης
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