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ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4024/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).
2. Τη διάταξη της παρ.10 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης,
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249).
3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης
περιστατικών αυθαιρεσίας στο Υπουργείο προστασίας του πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ.4 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303), όπως ισχύουν.
6. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 «Περί ενεργητικής προστασίας της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208), με την οποία
χορηγήθηκε επίδομα ειδικών συνθηκών, στους δασικούς υπαλλήλους.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 38 παρ.1 και 12 εδ. β΄ του ν.1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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10. τις διατάξεις των π.δ. 135/2010 (Α΄ 228), 136/2010 (Α΄ 229), 138/2010 (Α΄ 231), 139/2010 (Α΄
232), 141/2010 (Α΄ 234), 142/2010 (Α΄ 235) και 143/2010 (Α΄ 236), τα οποία αφορούν στους
Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
11. τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 243).
12. Την με αριθμό 23564/25.11.2011 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή
Τζωρτζάκη (Β΄ 2741).
13. Το με αριθμό 2/18142/7.3.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με το
οποίο υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 του
δημοσιονομικού κόστους που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται για το έτος 2012 ετήσια δαπάνη, σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ
(2.913.000 €) και για κάθε επόμενο έτος ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (4.368.420 €), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που
θα εγγραφούν, προς τούτο, στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος της
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 για τους δασικούς υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα
δασοπροστασίας, ως ακολούθως:
1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ.1 και 12 εδ. β΄ του Ν. 1845/1989, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του
ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της Χώρας.
2. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε εκατόν πέντε ευρώ (105) μηνιαίως.
3. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ενασχόληση τους με τη δασοπροστασία της Χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εξαιρουμένων όσων
απασχολούνται με διοικητικής φύσεως καθήκοντα.
4. Το επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία και στα καθήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή
του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες
άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές άδειας διάρκειας έως δύο (2) μηνών,
διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε
βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και σε άδεια που χορηγείται
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς
σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία
αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
5. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου
προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.
6. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση,
μετάθεση, μετάταξη και διάθεση) από την υπηρεσία και τα καθήκοντα, για τα οποία δικαιολογείται
η χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του, με ευθύνη του οικείου
προϊσταμένου.

ΑΔΑ: Β49ΣΝ-ΒΝΞ
7. Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.2/16519/0022/24.2.2012 (ΦΕΚ 465/Β΄/2012) κοινής υπουργικής
απόφασης δεν έχουν εφαρμογή στους υπαγόμενους στην παρούσα.
8. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από 1.5.2012 να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Διοικητ. Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Αποκέντρωσης
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών
3. Δ20 Π ροϋπολογισμού
4. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης
5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
Εσωτερική διανομή: Δ22 – Α΄

