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ΘΕΜΑ: “Περί καθορισµού δικαιολογητικών και τρόπου πληρωµής της οικονοµικής ενίσχυσης 

των ρητινεργατών ορισµένων Νοµών της χώρας για πυροπροστασία των δασών έτους 2012” 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
      α)  Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως  

προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ρύθµιση του θεσµού των επιµελητηρίων, 
τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών 
οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµατιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) 
που τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισµός και βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38). 

      β)  Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98). 

      γ) Του Ν.∆. 131/74 (Α΄ 320) «Περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, 
δασική, και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 1409/83 (Α΄199), 2538/97 
(Α΄ 242) & 2512/97 (Α΄138). 

      δ)  Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92  «Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 113). 

      ε)  Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247). 

2. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141). 
3. Την Υ 46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101), όπως 
ισχύει. 

4. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» µε το οποίο η 
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. µεταφέρεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. (Α΄ 221). 

5. Την αριθ. 135982/1975/13-9-2013 (Β΄2453) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής.  

 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθορίζουµε τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τον τρόπο πληρωµής της οικονοµικής ενίσχυσης 
στους ρητινεργάτες των Ν. Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, 
Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής, οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον 
υπόροφο των πυρόπληκτων δασών, σε ποσοστό 20% περίπου της συνολικής έκτασης, κατά τη 
διάρκεια του ηµερολογιακού έτους 2012, σύµφωνα µε την αριθµ. 135982/1975/13-9-2013 ΚΥΑ 
(Β΄2453).   
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόµενου ρητινεργάτη ή κατάσταση των µελών των Ενώσεων ή 
συνεταιρισµών ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητος, την τράπεζα και τον 
αριθµό λογ/σµού για πίστωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και το Α.Φ.Μ. 
Επίσης, θα δηλώνει ότι είναι µόνιµος κάτοικος ∆ήµου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω Νοµών της 
χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωµα της δουλείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόµενα δάση και αξιοποιεί 
έκταση τόσων στρεµµάτων πευκοδάσους, παρήγαγε για το έτος 2012 τόση ποσότητα ρητίνης, 
καθάρισε τον υπόροφο δάσους τόσων στρεµµάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% της συνολικής 
έκτασης και δεν αύξησε την παραγωγή ρητίνης σε σχέση µε το µέσο όρο της τελευταίας τριετίας, δεν 
ενισχύθηκε για την ίδια δραστηριότητα από άλλο πρόγραµµα για το έτος 2012 και ότι δέχεται 
οποιονδήποτε εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.  

2. Τιµολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγωγής έτους 2012 η οποία διατέθηκε, αποκλειστικά στην 
εγχώρια βιοµηχανία, µε ηµεροµηνία πώλησης µέχρι 10.5.2013. Το πρωτότυπο τιµολόγιο, θα 
σφραγίζεται από την Υπηρεσία µε την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν λόγω πρόγραµµα και θα 
επιστρέφεται στο δικαιούχο, ενώ στην υπηρεσία θα µένει ακριβές φωτοαντίγραφο.  

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι µέλη Ενώσεων ή Συνεταιρισµών, οι τελευταίοι υποχρεούνται να 
καταθέσουν στις αρµόδιες δασικές αρχές και αναλυτική κατάσταση πληρωµής των µελών τους, στην 
οποία να φαίνεται ο υπολογισµός της οικονοµικής ενίσχυσης ενός εκάστου αυτών.  

3. Κατάσταση πληρωµής για το 100% της οικονοµικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά 
τόπους αρµόδιες δασικές αρχές κατά ∆ήµο ή Κοινότητα µε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
αίτηση-δήλωση, ειδική στήλη για την οικονοµική ενίσχυση που αναλογεί, στήλη για το αντίστοιχο 
χαρτόσηµο, σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας.  

4. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφο 
ρητινευόµενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2012, σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής 
έκτασης.  

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Η δαπάνη για πληρωµή της οικονοµικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 135982/1975/13-9-2013 
ΚΥΑ (Β΄2453), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Φ31–130 Κ.Α.Ε. 2111 έτους 2013 µέσα στα όρια 
της παραπάνω απόφασης. Θα γίνεται δε από τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς σε βάρος 
προϊόντος εντάλµατος πληρωµής, το οποίο θα εκδοθεί από την ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, στο όνοµα της Τράπεζας Πειραιώς (Κεντρικό Κατάστηµα), ύστερα από πρόταση της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆.Π.  

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις ενδιαφερόµενες ενώσεις, συνεταιρισµούς ή 
µεµονωµένους ρητινεργάτες στις κατά τόπους αρµόδιες δασικές αρχές, οι οποίες µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συντάσσουν καταστάσεις πληρωµής σε τρία αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο θα 
σταλούν στο κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς που θα πληρώσει. Στη συνέχεια θα επιστρέψει ένα 
αντίγραφο µε τους πιστωµένους λογαριασµούς ή τις υπογραφές των δικαιούχων.  

Η απόδοση λογαριασµών από την Τράπεζα Πειραιώς για τα Χ.Ε. που θα εκδοθούν στο όνοµά της, θα 
γίνει σύµφωνα µε την αριθµ. 31532/5.12.1996 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων.  

Ο καθορισµός των δικαιούχων γίνεται από τις αρµόδιες δασικές αρχές. Το ύψος των ενισχύσεων, η 
συνολική πίστωση καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την υλοποίηση του προγράµµατος, 
αναφέρονται αναλυτικά στην αριθµ. 135982/1975/13-9-2013 ΚΥΑ (Β΄2453) ΚΥΑ. 

Οι δικαιούχοι του έτους 2012, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στις 
αρµόδιες δασικές αρχές έως 24/10/2013 και οι εν λόγω αρχές να στείλουν τις σχετικές καταστάσεις 
πληρωµής στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς έως 31/10/2013.  
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Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνικές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου & ΟΓΑ 
3,6% το οποίο αποδίδεται στο ∆ηµόσιο.  

Η πληρωµή των δικαιούχων θα γίνει από τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς και η αµοιβή της 
ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συνολικού ποσού των πληρωµών του προγράµµατος.  

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

  

 

                                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. ∆/νσεις ∆ασών Νοµών:  

Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας, 
Ανατολικής & ∆υτικής Αττικής.                                                                 Έδρες τους 
2. ∆ασαρχεία: 

 Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σκοπέλου, Αταλάντης, Λίµνης, Χαλκίδας, Ιστιαίας, Αλιβερίου, Θηβών, 
Πεντέλης, Πάρνηθας, Λαυρίου, Καπανδριτίου, Αιγάλεω, Μεγάρων, Ολυµπίας, Αµαλιάδας, Πατρών, 
Αιγίου, Κορινθίας, Ξυλοκάστρου και Πύργου.  
                                                                                                                  Έδρες τους 

3. Τράπεζα Πειραιώς 

   Επιχειρηµατικά Κέντρα – Επιχειρήσεις Αγροτικού Τοµέα 
   Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τοµέα 
   Λ. Αλεξάνδρας 170 

11521 - Αθήνα 

 

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Σ. Καλαφάτη 
2. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών κ. Γ. Αµοργιανιώτη 
3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π., κ. Κ. ∆ηµόπουλου 
3. ∆/νση Οικονοµικού, Πανόρµου 2, 115 23 Αθήνα 
4. ∆/νση ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου, Μητροπόλεως 14, 105 63 Αθήνα  
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