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1. Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός 
Αγίας Κυριακής

Ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Αγίας Κυριακής έχει την έδρα 
του στο Βελβεντό και δραστηριοποιείται σε δασικές περιοχές του 
νομού Κοζάνης. Τα ενεργά μέλη του είναι 9, τα οποία αποτελούν και 
τους μέτοχους του συνεταιρισμού. Οι υλοτόμοι του συνεταιρισμού 
διαθέτουν εξαιρετική εμπειρία σε εργασίες συγκομιδής, στη μετα-
ποίηση των προϊόντων ξύλου, στα logistics και στο εμπόριο των 
κορμών ξυλείας και καυσόξυλων.

Οι κύριες δραστηριότητες του δασικού συνεταιρισμού είναι:
 ■ Υλοτομικές δραστηριότητες.
 ■ Μεταφορά ξυλείας
 ■ Διαμόρφωση ξυλείας για την παραγωγή καυσόξυλων
 ■ Logistics και εμπόριο καυσόξυλων
 ■ Παραγωγή και εμπορία άλλων προϊόντων από ξύλο (άλλες 

υπηρεσίες)

2. Για ποιον λόγο έγινε η 
συγκεκριμένη επιλογή; 

Η έντονη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς η 
ύφεση διανύει τον τέταρτο χρόνο της, σε συνδυασμό με τους νέους 
φόρους καυσίμων που εισήγαγε η κυβέρνηση, έχουν προκαλέσει 
μια απότομη αύξηση της τιμής των καυσίμων θέρμανσης. Αυτή 
η απότομη αύξηση του κόστους θέρμανσης έχει οδηγήσει πολ-
λούς Έλληνες να χρησιμοποιούν ως πηγή θέρμανσης βιομάζα και 
κυρίως καυσόξυλα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η χρήση των 
ξυλόσομπων και των τζακιών έχει διαγράψει μία ανοδική πορεία, 
δημιουργώντας μια προσοδοφόρα αγορά για παραγωγούς, εισα-
γωγείς και πωλητές καυσόξυλων.

Κύριο στόχος του δασικού συνεταιρισμού αποτελεί η ποιότητα και 
η αξιοπιστία του εμπορίου ξυλείας, προκειμένου να αυξηθούν οι 
ποσότητες που πωλούνται στην τοπική αγορά μέσω ενός μόνιμου 
δικτύου πελατών. Ο δασικός συνεταιρισμός εμπορεύεται ξύλο, 
κυρίως καυσόξυλα, σε χαμηλές και σταθερές τιμές, συμβάλλοντας 
στη βελτίωση του ανταγωνισμού της λιανικής αγοράς της ξυλείας. 
Ο προσδιορισμός των τιμών βασίζεται στην εκτίμηση του κόστους 

παραγωγής των καυσόξυλων και στην προώθηση της διαφάνειας 
των τιμών της αγοράς. Ο συνεταιρισμός παρακολουθεί την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στον τομέα της ξυλείας αναβαθμίζοντας τον εξο-
πλισμό του και ειδικότερα τα μηχανήματα του.

3. Ποιος εμπλέκεται; 
 ■ 9 ενεργά μέλη του δασικού συνεταιρισμού (υλοτόμοι)
 ■ 2 λογιστές οι οποίοι συνεργάζονται με τον δασικό συνεταιρισμό

4. Τεχνική Περιγραφή
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του συνεταιρισμού αποτελείται από:

 ■ Αλυσοπρίονα για την υλοτομία δέντρων.
 ■ 2 Τρακτέρ για την ολίσθηση των κορμών του ξύλου (για την 

ολίσθηση σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και ζώα).
 ■ Ξύλινοι θραύστες, πριόνια για τη διαμόρφωση των κορμών του 

ξύλου.
 ■ 2 φορτηγά για την μεταφορά καυσόξυλων και την παράδοση 

στους πελάτες.
 ■ 1 φορτηγό με γερανό.
 ■ 1 λεωφορείο για τη μεταφορά των υλοτόμων.

5. Οικονομικές πληροφορίες
Ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Αγίας Κυριακής αποτελεί μία 
αυτοχρηματοδοτούμενη εμπορική ένωση. Έχει ετήσιες συμβάσεις 
με τους προμηθευτές του (Δασαρχείο) και παρακολουθεί τακτικά το 
κόστος παραγωγής του, προκειμένου να μειώσει τόσο το έμμεσο όσο 
και το άμεσο κόστος του. Οι ασφαλιστικές εισφορές των υλοτόμων 
– μετόχων αντιστοιχούν στο 25% του ετήσιου εισοδήματός τους.

Το κόστος του εξοπλισμού τους ανέρχεται στα:
 ■ 180.000 € για ένα φορτηγό με γερανό
 ■ 100.000 € ανά τρακτέρ
 ■ 45.000 € για ένα μηχανισμό σχίσης της ξυλείας
 ■ 100.000 € ανά φορτηγό
 ■ 15.000 € για ένα δεκαθέσιο λεωφορείο
 ■ 700 € ανά αλυσοπρίονο
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6. Νομικές πληροφορίες
Το Σύνταγμα του 1975, οι νόμοι 86/1969, 998/1979 και 1650/1986 
αποτελούν το βασικό νομικό πλαίσιο της χώρας για την προστασία 
και διαχείριση των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία, τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις της χώρας 
προστατεύονται από τα άρθρα 24 και 117 του Συντάγματος.

Ο νόμος 86/1969 κωδικοποίησε σχεδόν όλους τους νόμους που 
είχαν εκδοθεί από το 1928, ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με το Ν. 4173/1929. Ο νόμος αυτός αποτελεί το Δασικό Κώδικα 
της χώρας και ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία, τη 
διαχείριση, την ακίνητη ιδιοκτησία της δασικής γης, τη φορολογία, 
την αξιοποίηση των κρατικών και των ιδιωτικών δασών, τη βελτίωση 
των δασικών έργων κ.λπ. Αυτός ο δασικός κώδικας συνεχίζει μέχρι 
σήμερα να αποτελεί το βασικό σώμα της δασικής νομοθεσίας, αν 
και πολλές από τις διατάξεις του τροποποιήθηκαν και αντικαταστά-
θηκαν από άλλους νόμους, όπως τους νόμους 886/1971, 996/1971, 
248/1976 και 998/1979.

Ο Νόμος 998/1979 “Για την προστασία των δασών της χώρας και 
άλλων δασικών εκτάσεων” καθορίζει τα ειδικά μέτρα προστασίας για 
τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των δασών και άλλων 
δασικών εκτάσεων της χώρας. Αυτός με τη σειρά του στοχεύει στη 
διατήρηση και βελτίωση του συνόλου του φυσικού περιβάλλοντος 
με άμεση αναφορά στο νομικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία 
και τη χρήση του.

Ο Νόμος 1650/1986 «Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος» περι-
λαμβάνει ένα ειδικό κεφάλαιο «Περί Προστασίας της Φύσης και 
του Τοπίου», το οποίο προτείνει νέες κατηγορίες προστατευόμενων 
περιοχών και εισάγει αλλαγές στη διοίκηση και διαχείριση των προ-
στατευόμενων περιοχών. Οι ανωτέρω νόμοι για την προστασία και 
διαχείριση των δασών συμπληρώνονται από αρκετά προεδρικά 
διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις.

Το προεδρικό διάταγμα της 19-11-1928 Διαχείριση δασών, κανονι-
σμοί κοπής, διάθεση προϊόντων, συλλογή ρητίνης και καλλιέργειας 
της, κλπ.”, ρυθμίζει νομοθετικά την αειφόρο διαχείριση των δασών. 

Με το διάταγμα αυτό, ενσωματώνονται στο Δασικό Κώδικα, η αρχή 
της αειφορίας η οποία είχε υιοθετηθεί σε απλή μορφή. Ωστόσο, η 
διαχείριση των ελληνικών δασών βασίζεται στη βιώσιμη απόδοση 
που ξεκίνησε μετά την Εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας, τεύχος 
120094/499/1937.

7. Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Αγίας Κυριακής δραστη-
ριοποιείται κυρίως στο χώρο του δασικού συμπλέγματος Αγίας 
Κυριακής-Καταφυγίου. Η προσφορά του σχετικά με τη προστασία 
του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με κάθε δυνατό τρόπο όπως 
συμμετοχή σε αναδασώσεις, δενδροφυτεύσεις και δασοπυρόσβεση 
αλλά και γενικότερα με δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με 
την αξιοποίηση, τη φροντίδα και την αναζωογόνηση του δάσους.

8. Κοινωνικοοικονομικές 
πληροφορίες

Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού 
από τον Αγροτικό Δασικό Συνεταιρισμό Αγίας Κυριακής.


