
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9.1765 
  Τροποποίηση της 84675/23.03.2018 απόφασης 
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμ-
μάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Απο-
κεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική 
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της 
χώρας» (Β’ 1510). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαράγραφο ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013», όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

3. Το π.δ. 123/04-11-2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ). Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

5. Το π.δ. 125/05-11-2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 28).

9. Την Υ29/08-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη.

10. Το π.δ. 147/2017(Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

11. Την 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ 3814/Β΄/4.9.2018) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη».

12. Την Υ173 (ΦΕΚ 3610/Β΄/04-11-2016) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την Υ198/17.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- 
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(ΦΕΚ 3722 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την Υ72/21.9.2018 
όμοια (ΦΕΚ 4201 Β’).

14. Την οικ. 9673/Δ1.3298/4.3.2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο 
Μπάρκα» (Β’733)

15. Την 17/1.3.2019 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
16. Την αριθμ. οικ. 10821/900/7.3.2019 Εισηγητική 

Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και την με αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/24000/673/15.3.2019 Εισηγητική Έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

17. Το γεγονός ότι η συνέχιση του προγράμματος κρί-
νεται απαραίτητη δεδομένου αφενός ότι η αντιπυρική 
περίοδος ξεκινά την 1η Μαίου 2019 και αφετέρου οι 
απασχολούμενοι στο πρόγραμμα έχουν αποκτήσει την 
αναγκαία εμπειρία ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανό-
μενες - κατά την περίοδο Απριλίου - Μαίου και εντεύθεν - 
ανάγκες συστηματικότερης προστασίας των δασικών 
οικοσυστημάτων στην χώρα.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται: α) δαπάνη ανώτατου ύψους 29.000.000 € για 
το έτος 2019 και 3.523.720 € για το έτος 2020 σε βάρος 
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της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΑΕΔ 
(ΚΑΕ 2493) του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, β) δαπάνη 
ύψους 200.000 € για το έτος 2019 σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Πράσινου Ταμείου, η οποία θα καλυφθεί 
από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟ-
ΠΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2019" - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑΣ 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙ-
ΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΗ 1: Προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας των εργατών εργατριών».

19. Την 432/7.3.2018 (ΑΔΑ: ΨΗΝ34691Ω2-Ω7Δ’) από-
φαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το 2019 
και την 9967/329.6.3.2019 (ΑΔΑ: 6Σ2Φ465Θ1Ω-ΠΑΕ) 
απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το 2020, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της 84675/23.03.2018 απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Προώθηση της 
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χα-
ρακτήρα στο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική 
προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας» 
(Β’ 1510) ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 1.2. του άρθρου 1 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, 
για διάστημα οκτώ (8) επιπλέον μηνών».

2. Η παρ. 2.3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.3. Αντικείμενο της δράσης είναι η τοποθέτηση προ-

σωπικού (εφεξής ωφελούμενοι/ες) για χρονικό διάστημα 
οκτώ (8) μηνών, όπως η δημόσια πρόσκληση εξειδικεύει, 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Επιβλέποντες Φορείς) βά-
σει του ν. 4152/2013, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό περι-
λαμβάνονται και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων 
φορέων και των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και 
ειδικότητα, η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με 
τις θέσεις εργασίας των επιβλεπόντων φορέων. Πέραν 
των ανωτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω προγραμμάτων 
δύναται να περιλαμβάνει και δράσεις ενεργοποίησης 

των ωφελουμένων (κατάρτιση, συμβουλευτική, επι-
μορφωτικά σεμινάρια κ.λπ.), με στόχο τη διευκόλυνση 
της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, οι οποίες 
εξειδικεύονται στην πρόσκληση που δημοσιεύεται στο 
πλαίσιο της δράσης Προώθησης της Απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Η συμμετοχή 
των ωφελουμένων στις ως άνω δράσεις καλύπτεται από 
το πρόγραμμα.

Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απα-
σχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολού-
νται για επιπλέον οκτώ (8) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, 
οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και 
στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».

3. Τα υποστοιχεία αα) και ββ) του στοιχείου α) της παρ. 
72 του άρθρου 7 αντικαθίσταται από τη φράση «στο 1/25 
του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου 
μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερα από το κα-
θαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου 
μισθού μηνιαίως, το οποίο ανέρχεται κατά τη δημοσί-
ευση της παρούσας σε 21,84 ευρώ ημερησίως και όχι 
περισσότερα από 546,00 ευρώ μηνιαίως».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 84675/23.3.2018 (Β’ 1510) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Oι Υπουργοί

 Υφυπουργός 
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής  Υφυπουργός Εργασίας,
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
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