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ΘΕΜΑ: «Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020». 

ΑΠΟΦΑΣΗ
1.Τις διατάξεις:

α)  Του Ν.Δ. 131/74 (Α΄ 320) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1409/83 (Α΄ 199).

β)  Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/92  «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες 
διατάξεις» (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 ( Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 145).
ε) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143) (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν 
(Α΄133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄182 ), 
όπως ισχύει.

4. Την 2/2428/0026/13-1-2015 (ΦΕΚ Β΄40) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ως υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)».

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 (Α΄ 221).

6. Το Π.Δ.132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως 
ισχύει.

7. 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 ( Α΄114).

8. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

9. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» ( Α’ 121).

10. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

11. To Π.Δ.62/20 “Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’155).
12. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
13. Την Αριθμ. 35/20.01.2021 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο 
Αμυρά» (Β΄178).

14.Την από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και 
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ειδικότερα το Άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (143 Α’), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ  156 Α’).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α' 138) 
και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α' 
143) και άλλες διατάξεις» (Α ΄156).

16. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα 
σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & 
Υδάτων», για το 2021 ανέρχεται σε 2.300.000,00 €, με ποσοστό διάθεσης στο 100% της συνολικής 
πίστωσης, σύμφωνα με την 200 1031 000042 και Α.Π. 2/88944/13.07.2021 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) «Μεταβολές Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

17. Την ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/77211/4144/18.08.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 56129 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης στο ΥΠΕN (ΑΔΑ:646Ω4653Π8-0ΤΠ) και με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση 
πίστωσης ύψους Δύο Εκατομμυρίων Διακοσίων Εβδομήντα Πέντε χιλιάδων Διακοσίων Εβδομήντα 
Τριών ευρώ και Τριάντα Επτά λεπτών (2.275.273,37 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης.

18.  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»), βάσει του οποίου 
χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.

19. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργασίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2020 
παρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 
5.685.844 κιλά ρητίνης.

20. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

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 
πυρόπληκτων δασών, σε ποσοστό 20% περίπου της συνολικής έκτασης, κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 
6ΚΓΜ4653Π8-07Μ) , ως ακολούθως: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όπως ορίζονται στην παρ. 5 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 
Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 
6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η δαπάνη για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). , 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 2021, του 
Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων», μέσα στα όρια της 
παραπάνω απόφασης. 

2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, σε βάρος χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) που θα εκδοθεί στο όνομά της, σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση 
ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ) , με υπόλογο Β΄ 
μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, όπως θα οριστεί στην 
σχετική απόφαση του διατάκτη.

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ θα υποβάλλονται, έως 11 
Οκτωβρίου 2021, από τις ενδιαφερόμενες Ενώσεις, Συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους 
ρητινεργάτες στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον 
καθορισμό των δικαιούχων. Όταν τα δικαιολογητικά κατατίθενται από Ενώσεις ή Συνεταιρισμούς 
για τα μέλη τους, η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των καταστάσεων με τα στοιχεία των μελών 
τους ανήκει στις Ενώσεις/Συνεταιρισμούς.
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Τα 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 υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

4.  Μετά την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής σύμφωνα με την παρ. 7.2 της 
υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση 
ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ).

Κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει δυο ενιαίες 
ξεχωριστές καταστάσεις (εφόσον απαιτείται) για τους δικαιούχους περιοχής αρμοδιότητάς της, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις παρακάτω παρ. 4.1 και 4.2. 

Οι παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων θα συνταχθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με τα 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 2 (κατά περίπτωση).

4.1. Μία ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων, σε ηλεκτρονική και έντυπη 
μορφή  με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια της από 13.08.2021 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο έβδομο 
«Ακατάσχετο πληρωμών ρητινεργατών» (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 
(ΦΕΚ  156 Α’). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)

4.2. Μια ξεχωριστή ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής ειδικά για τους δικαιούχους με 
ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της παραπάνω ΠΝΠ,  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία στην περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε 
αρμόδιας δασικής υπηρεσίας δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που 
υπερβαίνει τα όρια της ανωτέρω ΠΝΠ, συντάσσεται μόνο η κατάσταση της παρ. 4.1.

Εφόσον πρόκειται για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αναφέρεται και η 
σχετική απόφαση κήρυξης.

5. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν έως 20 Οκτωβρίου 2021 στην Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.:
5.1 Έγγραφο  στο οποίο αναφέρουν το συνολικό ποσό ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους στην 
περιοχή αρμοδιότητάς τους, τον αριθμό των δικαιούχων και τα συνολικά κιλά ρητίνης. 

Το έγγραφό τους θα συνοδεύεται από «Βεβαίωση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με το 
έλεγχο των δικαιολογητικών για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών 2021 (για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020)».  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

5.2. Κατάσταση των δικαιούχων εγγράφως, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση δικαιούχων 
της ανωτέρω παρ. 4.2, με τα ονοματεπώνυμα, τα ΑΦΜ και το ποσό άνω του οποίου απαιτείται 
έλεγχος (7.500 ή 12.000 €), προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος της φορολογικής ενημερότητάς 
τους, από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υ.Π.ΕΝ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης από την ΓΔΟΥ αδυναμίας έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των 
δικαιούχων, η ΓΔΟΥ ενημερώνει εντός τριών εργάσιμων ημερών, σχετικά την Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
Υ.Π.ΕΝ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, προκειμένου οι δικαιούχοι να της 
προσκομίσουν άμεσα την τρέχουσα βεβαίωση οφειλής τους, ώστε να συμπληρωθούν και να 
οριστικοποιηθούν οι καταστάσεις της ανωτέρω παρ. 4.2 από αυτή. 

6. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν με έγγραφό τους στην Τράπεζα Πειραιώς:
6.1 Έως 20 Οκτωβρίου 2021 τις καταστάσεις της ανωτέρω παρ. 4.1. σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr και σε έντυπη μορφή σε 
τρία υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας 
αντίγραφα, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτικός Τομέας, Διεύθυνση 
Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Λ. Αλεξάνδρας 170, 11521 – Αθήνα.
Στο έγγραφό τους προς την Τράπεζα Πειραιώς αναφέρουν τον αριθμό των δικαιούχων και το 
συνολικό ποσό ενίσχυσης και βεβαιώνουν ότι η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το 
ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

mailto:MKATE%CE%9CPELATES@piraeusbank.gr
ΑΔΑ: 956Ρ4653Π8-ΣΦ2
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6.2. Τις καταστάσεις της παρ. 4.2, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο, πλήρεις και συμπληρωμένες με τους δικαιούχους που είναι ενήμεροι και τα 
στοιχεία οφειλής των λοιπών δικαιούχων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ευθύς αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 5.2.
7. Η Τράπεζα Πειραιώς:
7.1 Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη διενέργειας σχετικού ελέγχου φορολογικών οφειλών των 
δικαιούχων και εντέλλεται α) να καταβάλει στους δικαιούχος το καθαρό ποσό μετά τον συμψηφισμό 
των φορολογικών οφειλών τους, σύμφωνα με την κατάσταση που λαμβάνει και β) να προβεί στην 
πληρωμή των τυχόν οφειλών των δικαιούχων βάσει των ταυτοτήτων οφειλής που αναγράφονται στην 
κατάσταση που λαμβάνει. 

7.2 Διενεργεί τις πληρωμές και τυχόν φορολογικές οφειλές, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ) και τα οριζόμενα στην παρούσα 
Υπουργική Απόφαση και αποστέλλει εγγράφως τα σχετικά αποδεικτικά βεβαίωσης εκτελεσθεισών 
πληρωμών της παρ. 7.2 της ανωτέρω ΚΥΑ στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. στο 
όνομα του υπολόγου Β΄, συνοδευόμενα από δύο αντίγραφα των καταστάσεων δικαιούχων των παρ. 
4.1 και 4.2 αρμοδίως υπογεγραμμένα και επικυρωμένα από την Τράπεζα, συνοδευόμενα από τις 
αντίστοιχες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών.

Επίσης στο έγγραφό της αναγράφει το συνολικό πλήθος των δικαιούχων και το ποσό πληρωμής και 
βεβαιώνει ότι οι έντυπες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρωμών έχουν το ίδιο περιεχόμενο με τα 
ηλεκτρονικά αρχεία που της αποστέλλονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες και φέρει την 
ευθύνη ως α’ υπόλογος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του ν.4270/2014. 

8. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών επιστρέφει στις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες ένα αντίγραφο των 
καταστάσεων των ανωτέρω παρ. 4.1 και 4.2 υπογεγραμμένων και θεωρημένων από την Τράπεζα 
Πειραιώς και των αντίστοιχων καταστάσεων εκτελεσθεισών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

9. Η απόδοση λογαριασμών του ΧΕΠ, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.2 της υπό 
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση 
ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

10. Το ύψος των ενισχύσεων, η συνολική πίστωση, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος, αναφέρονται αναλυτικά στην υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

11. 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.  Όλες οι πληρωμές, κρατήσεις, κλπ που αφορούν στο εν λόγω ΧΕΠ και η 
κατάθεση τυχόν αδιάθετου υπολοίπου ολοκληρώνονται εντός του 2021.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΑΔΑ: 956Ρ4653Π8-ΣΦ2



                                                                                                                                                        
5

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΑΣΩΝ 2020 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια της από 
13.08.2021 ΠΝΠ (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ  156 Α’) {Κατάσταση 
παρ. 4.1. της παρούσας}

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΑΣΩΝ 2020 (για δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της από 
13.08.2021 ΠΝΠ (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ  156 Α’){Κατάσταση 
παρ. 4.2. της παρούσας}

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Βεβαίωσης της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας

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
Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα
Λ. Αλεξάνδρας 170

11521 - Αθήνα

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και  Υδάτων 
4. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ.
5. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
- Δνσεις  Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π.

ΑΔΑ: 956Ρ4653Π8-ΣΦ2
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