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ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ ζαο γηα ην ρέδην Νφκνπ πνπ αθνξά ηηο Γαζηθέο
πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ έρεη ηεζεί ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε απφ ην Τπ. Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, ζαο απνζηέιινπκε επ’ απηνχ παξαθάησ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο
παξαηεξήζεηο καο.
χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ γηα ηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο, νξζψο
απμάλεηαη ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ γηα ηε ζχζηαζε ελφο Γαζηθνχ
πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο (ΓΑ..Δ.) ζηα 25 κέιε. ήκεξα απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ επηά
θπζηθά πξφζσπα, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ δαζηθψλ
ζπλεηαηξηζκψλ ζε νιηγνκειείο ελψζεηο κε κηθξέο δπλαηφηεηεο. Μάιηζηα, ηα κέιε ηνπο
ζπλήζσο δελ είλαη φινη δαζεξγάηεο αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη εγγξάθνληαη σο ηδξπηηθά κέιε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. Γηα απηφ πιένλ, νξζψο νξίδεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ
δαζεξγάηε λα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ.
Όηαλ κε ην λέν λνκνζρέδην ζα έρνπκε κηα επηρείξεζε 25 αηφκσλ, απηή γηα λα κπνξεί λα
ζπληεξεζεί θαη νηθνλνκηθά ζα πξέπεη λα πεξάζεη ζε λέν επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. Γηα λα
γίλεη απηφ φκσο ζα πξέπεη λα πξνζιάβνπλ θάπνηνλ Γαζνιφγν, ψζηε λα ηνπο ιχζεη πνιιά
απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, γηα λα κπνξέζνπλ λα επεθηαζνχλ. Πξφθεηηαη γηα ζέκαηα
δηαρείξηζεο δαζψλ, άλνηγκα λέσλ αγνξψλ μπιείαο, ζέκαηα πηζηνπνίεζεο μπιείαο,
εθκεηάιιεπζε δαζηθήο βηνκάδαο, κεηαπνίεζε θ.ι.π. ε αληηζηνηρία θαη αλαινγία κε ηνπο
ηερληθνχο αζθαιείαο ζε επηρεηξήζεηο, ηνπο θηελίαηξνπο εθηξνθήο γηα ηνπο θηελνηξφθνπο
θαη ηνπο γεσξγηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Απηή ε παξνρή

ζπκβνπιψλ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εληαρζεί θαη ζην πξφγξακκα ησλ Γεσξγηθψλ Γαζηθψλ πκβνχισλ ζην λέν Π.Α.Α..
Με ηελ θαηλνχξγηα ηνπο δνκή νη Γαζηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο απνθηνχλ
κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα θαη κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο
άλσ ησλ 10.000ζηξ. Σφηε, ζε απηή ηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα απαζρνινχλ ππνρξεσηηθά
σο αλεμάξηεηνπο ζπλεξγάηεο - επηζηεκνληθνχο ζχκβνπινπο πηπρηνχρνπο Γαζνιφγνπο, κε
ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ή ζπκβνχινπ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ
ην ΠΓ.344/2000 Κεθ. Γ. Άξζξν 11 (ππνρξεσηηθή απαζρφιεζε Γαζνιφγσλ) παξ 1.α. 1.ζη
θαη 1.ε.
Πέξα ηνχηνπ, έλαο Γαζνιφγνο - ζε κία δαζηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε - κπνξεί λα
παξέρεη άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δαζηθψλ ππεξεζηψλ.
Παξαδείγκαηνο ράξε, ζε κία πινηνκία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο δαζηθέο ππεξεζίεο
ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νξηνζέηεζε ησλ ζπζηάδσλ (πεξηνρψλ) πινηφκεζεο,
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πξνθχπηνπζαο μπιείαο, ζηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα κέηξα
αζθαιείαο θαη γεληθά ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ δαζηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ψζηε λα παξαρζεί άξηην πνηνηηθά έξγν κε παξάιιειν
έιεγρν ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θ.η.ι.
Δπηπιένλ, έλαο Γαζνιφγνο ζε κία δαζηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε κπνξεί λα
ζπλεηζθέξεη ζε, ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο (ρξήζε ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ gps
θηι, εθαξκνγέο gis θαη ινηπά ινγηζκηθά), ελεκέξσζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ σο πξνο ηηο λέεο
εμειίμεηο θαη ηα επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο δαζεξγαηψλ θαη
πηζηνπνίεζεο απηψλ θ.α.
Γηα ηα ππφινηπα άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ, έρνπκε λα πξνηείλνπκε ηα εμήο:
ρεηηθά κε ηα αλαθεξφκελα ζην άρθρο 5, παρ. 2 β) Ζ πξαθηηθή εθπαίδεπζε κε επζχλε
ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ πξαθηηθή ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο
θαη ηνπ Γαζηθνχ πκβνχινπ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε νη λένη πινηφκνη ηνπιάρηζηνλ λα
δνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ ηα νξζά κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηηο ζσζηέο ηερληθέο, ηηο
νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ εθαξκφδνπλ ιφγσ άγλνηαο, ιφγσ θφζηνπο θαη ιφγσ έιιεηςεο
ελεκέξσζεο.
Δπίζεο στο άρθρο 5 παρ. 1 γηα ηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ελφο ΓΑ..Δ., πηζηεχνπκε φηη
ζα πξέπεη λα ηίζεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο, δει. λα
πξνηάζζνληαη πξψηα σο κέιε ηνπ ΓΑ..Δ. θάηνηθνη ηνπ λνκνχ θαη εθφζνλ δελ θαιπθζεί ε
απαηηνχκελε ζχλζεζε ηνπ, ηφηε λα πξνθχπηεη ε ρσξηθή επέθηαζε ηεο Πεξηθέξεηαο.

Όζνλ αθνξά ηα άρθρα 35 και 36 ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαηχπσζε γηα ηελ
δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο Δ.ΓΑ..Δ.. Κη απηφ γηαηί εθηηκνχκε φηη ζα θέξεη κεζνπξφζεζκα
κε ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ΓΑ..Δ. θαη ησλ Δ.ΓΑ..Δ. κε ηηο ΓΑ..Δ. φρη κφλν ζε
εξγαζηαθφ αιιά θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηδηαίηεξα δε φζνλ αθνξά ην "κέηξν" ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ελίζρπζεο. Γηα απηφ θαη ν ξφιν ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη θπξίσο
ζπληνληζηηθφο θαη ζπκβνπιεπηηθφο. Πηζηεχνπκε επίζεο, φηη πξψηα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Δ.ΓΑ..Δ. ζε επίπεδν λνκνχ (ή φκνξσλ λνκψλ κε εληαία δαζηθά
ζπκπιέγκαηα) θαη εθφζνλ απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη ηφηε λα γίλεηαη ζε επίπεδν
πεξηθέξεηαο. Γηα παξάδεηγκα ην φξνο Παγγαίν αλήθεη ζε 2 Πεξηθέξεηεο (Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο) θαη ζην ππάξρνλ λνκνζρέδην δελ κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί Δ.ΓΑ..Δ. κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζην Παγγαίν θη αλήθνπλ ζε
άιιεο Πεξηθέξεηεο.
ην άρθρο 43 ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη ην παξαθάησ. Γηα ηελ θάιπςε
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ ζα κπνξεί ν πλεηαηξηζκφο έλα κέξνο
ησλ πξντφλησλ πνπ απνθνκίδεη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ηνπ ζπλέιεπζεο θαη κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο λα ηα εθπνηεί ζηα κέιε ηνπ κε απεπζείαο
αλάζεζε θαη γηα ηα ππφινηπα πξντφληα λα πξνρσξεί ζηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο.
πλνςίδνληαο, ε απαζρφιεζε Γαζνιφγσλ απφ ηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο
Δξγαζίαο, ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ην φπνην θφζηνο πξνθχπηεη ζα είλαη ζε θάζε
πεξίπησζε κηθξφηεξν απφ ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα κπνξεί λα είλαη έσο θαη
κεδεληθφ αλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή εληαρζεί ζην πξφγξακκα ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ.
Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας

Ζαθείρης Μσζηακίδης

