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ΘΕΜΑ: «Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών που 
πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2018»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
    α)  Του Ν.Δ. 131/74 (ΦΕΚ Α΄ 320) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, 

κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1409/83 (ΦΕΚ Α΄ 199).
β)  Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/92  «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113).

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

      δ) Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).
2.  Την ΠΟΛ. 1274/13 «Αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 ν. 4174/2013» (ΦΕΚ Β΄3398), 

όπως  ισχύει.
3. Την 2/2428/0026/13-1-2015 (ΦΕΚ Β΄40) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Ορισμός πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ως υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)».
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( L 352) (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»).

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

6. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…… Ανάπτυξης και Τουρισμού» με το οποίο το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΦΕΚ Α΄114).

7.Το Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ Α’160).
8. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 121).
9. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 123).
10.  Την ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 (ΥΟΔΔ 510) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διορίζεται Γενικός Γραμματέας Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Κωνσταντίνος- 
Ευάγγελος Αραβώσης του Γεωργίου.

11. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας 
των δασών, κατά το έτος 2018» (ΦΕΚ Β΄4105).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθορίζουμε την διαδικασία 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 
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πυρόπληκτων δασών, σε ποσοστό 20% περίπου της συνολικής έκτασης, κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους 2018, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ 
«Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, 
κατά το έτος 2018» (ΦΕΚ Β΄4105), ως ακολούθως: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όπως ορίζονται στην παρ. 5 της ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η δαπάνη για πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Α.Λ.Ε. 2390989003 “Οικονομικές 
ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα”, οικονομικού έτους 2019, του Ε.Φ. 1031-
202-0000000 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ., μέσα στα όρια της παραπάνω απόφασης. 

Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος του εντάλματος 
προπληρωμής (ΧΕΠ) που θα εκδοθεί στο όνομά της, σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 της 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105), με υπόλογο Β΄ μόνιμο υπάλληλο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, όπως θα οριστεί στην σχετική απόφαση του 
διατάκτη.

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες Ενώσεις, Συνεταιρισμούς ή 
μεμονωμένους ρητινεργάτες στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για 
τον καθορισμό των δικαιούχων. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων σε τρία αντίγραφα, 
εκ των οποίων τα δύο αποστέλλονται στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο οφείλει 
να επιστρέψει στη συνέχεια το ένα αντίγραφο, θεωρημένο από την Τράπεζα.  

Οι παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής θα περιέχουν υποχρεωτικά τα παρακάτω 
στοιχεία ανά δικαιούχο: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, διεύθυνση κατοικίας, Δ.Ο.Υ, παραχθείσα 
ρητίνη κατά το 2018, έκταση που ρητινεύθηκε και ποσοστό υπορόφου που καθαρίστηκε, συνολικό 
ποσό ενίσχυσης, ανάλυση κρατήσεων, αμοιβή της Τράπεζας και το καθαρό πληρωτέο ποσό. 

Οι καταστάσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (ή 
αντίστοιχα βεβαιώσεις οφειλής), προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο α. της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 
1274/2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398). 

Οι παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις αποστέλλονται από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία 
και σε ηλεκτρονικό αρχείο excel, στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr" .

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι παραπάνω αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες θα λαμβάνουν 
υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis, νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται 
στον εκάστοτε δικαιούχο μόνον μετά την εξακρίβωση, ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το 
συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για 
τρία συναπτά έτη (τρέχον έτος και τα δυο προηγούμενα) σε επίπεδο που υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο των 200.000 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται από τις αρμόδιες κατά τόπο Δασικές Υπηρεσίες που 
διεξάγουν τον έλεγχο για τον καθορισμό των δικαιούχων, επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία 
καταβολής της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης σε δικαιούχο, δυνάμει της 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105).

Η απόδοση λογαριασμών από την Τράπεζα Πειραιώς για το ΧΕΠ που θα εκδοθεί στο όνομά της, θα 
γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 31532/5-12-1996 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή, από κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μιας αναλυτικής 
κατάστασης πληρωμής των δικαιούχων, θεωρημένης από το οικείο κατάστημα της Τράπεζας 
Πειραιώς, υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας, στο όνομα του υπολόγου Β΄ του ΧΕΠ, η οποία θα 
συνοδεύεται από Βεβαίωση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με το έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών 2019 (για 
παραγωγή ρητίνης 2018).  
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την  
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105), ο έλεγχος των δικαιολογητικών και ο 
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καθορισμός των δικαιούχων του έτους 2019 από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και τέλος, η 
αποστολή στην υπηρεσία μας από αυτές εγγράφου με το συνολικό ποσό ενίσχυσης και τα κιλά 
ρητίνης που αντιστοιχούν, ανά υπηρεσία (και ανά κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, όπου 
απαιτείται) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί υποχρεωτικά έως τις 7 Δεκεμβρίου 2019. Τα 
αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής) προσκομίζονται από τους 
δικαιούχους στην παρακάτω φάση, κατά την σύνταξη των αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής.

Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
φορολογικής ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής) θα έχουν αποσταλεί στα καταστήματα της 
Τράπεζας Πειραιώς έως τις 11 Δεκεμβρίου 2019. 

Ομοίως και το ηλεκτρονικό αρχείο,το οποίο θα είναι ένα ενιαίο αρχείο excel ανά αρμόδια 
Δασική Υπηρεσία, με τα όλα τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα με την παράγραφο Β της 
παρούσης, θα αποσταλεί έως τις 11 Δεκεμβρίου 2019 στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Τράπεζας Πειραιώς. 

Το ύψος των ενισχύσεων, η συνολική πίστωση, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την υλοποίηση του προγράμματος, αναφέρονται αναλυτικά στην ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/101076/1413/5-11-
2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄4105).

Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνικές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου & 
ΟΓΑ 3,6% το οποίο αποδίδεται στο Δημόσιο. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε ποσοστό 
0,25% επί του συνολικού ποσού των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους 
δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της Τράπεζας Πειραιώς οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και 
φόροι. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                      ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Δ/νσεις Δασών Νομών: 
Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ανατολικής Αττικής & Δυτικής Αττικής, 
Φθιώτιδας, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Αργολίδος.                                                               

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

3. Τράπεζα Πειραιώς
   Αγροτικός Τομέας
   Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα
   Λ. Αλεξάνδρας 170

11521 - Αθήνα

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη.
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ , κ. Κ. Αραβώση
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Δρ. Δ. Βακάλη.
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