
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Μεταβίβαση στον Υπουργό Υγείας της αρμοδι-

ότητας του καθορισμού του ωραρίου εισόδου 
κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

2 Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α / 13 /17604 (1)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Υγείας της αρμοδι-
ότητας του καθορισμού του ωραρίου εισόδου 
κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Κεντρι-
κής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ο ANAΠΛHΡΩTHΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126) όπως ισχύει,

β) του Π.δ. 99/2014 (ΦΕΚ Α΄ 166) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης»,

γ) του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,

δ) του Π.δ. 54/2015 (ΦΕΚ Α΄83) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/6-10-2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

3. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ Β΄ 
1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) 
απόφασης “Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ-
ρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.”».

4. Το αριθμ. Γ3γ/40940/24-6-2016 έγγραφο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας με το οποίο ζητείται η έγκρι-
ση της πρότασης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 
ΔΒ1Α/οικ.21140/31-5-2016 και απόφαση αριθμ. 405 της 
Συνεδρίασης 276/11-5-2016 του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την εξαίρεση των Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κεντρική Υπηρεσία και Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις) από τις ρυθμίσεις της αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ Β΄1659) υπουργικής 
απόφασης ως προς το μέρος που αφορά στο ωράριο 
εισόδου κοινού, με στόχο την αποτελεσματικότερη λει-
τουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μεταβιβάζουμε στον Υπουργό Υγείας την αρμοδι-
ότητα του καθορισμού ωραρίου εισόδου κοινού στις 
Διοικητικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

2. Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών θα απα-
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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  Αριθμ. 143587/2809 (2)
Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ Α΄ 320) «Περί παροχής οι-

κονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτρο-
φική και αλιευτική παραγωγή» όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α΄ 199).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 113).

γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ρύθμιση του 
θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων 
του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελ-
ματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοι-
πών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 154) 
που τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

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

ε) Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

2. 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. με-
ταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. (ΦΕΚ Α΄ 221).

3. 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). 

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

5. Την Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (ΦΕΚ 
Β΄ 2183).

6. Την Υ29/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2168).

7. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. 2111: “Οικο-
νομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα” του Κρατικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ανέρχεται σε 2.200.000 €, με ποσοστό διά-
θεσης στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με 
τις 000 31 000065/5-9-2016 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών).

8. Την 45436/22-9-2016 απόφαση Ανάληψης Υποχρέ-
ωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 91149 στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημο-
σιονομικού Ελέγχου στο ΥΠΕN (ΑΔΑ: ΩΤ764653Π8-ΑΙΥ).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός De Minimis»), 
βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο 
της παρούσας.

10. Την γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών με Α.Π. 
ΚΜΚΕ00062ΕΞ2016ΕΜΠ/23-9-2016.

11. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργα-
σίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2015 πα-
ρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες 
και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 5.801.117 
κιλά ρητίνης.

12. Την αριθμ. 9518/20-7-1995 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην 
Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

13. Το ενημερωτικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσί-
ας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

14. Την αριθμ. 46869/3-10-2016 Εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 2.200.000 € σε 
βάρος του Κ/Π, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον ΚΑΕ 
2111, αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγ-
ματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, 
κατά το έτος 2015, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις:

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και 
καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε πο-
σοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 
2015.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συ-
νεταιρισμών καθώς και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι 
οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των 
περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των νο-
μών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, 
Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και 
Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές.

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή 
ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκτα-
ση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από 

άλλο πρόγραμμα για το έτος 2015.
2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπό-

ροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της 
συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώ-
θηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφω-
να με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την 
καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών 
έτους 2015.
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3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται 
σε 0,378€ ανά κιλό ρητίνης (2.200.000€/5.801.117 κιλά 
ρητίνης περίπου).

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό De Minimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋ-
ποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, 
ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις 
εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια 
ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, 
αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην 
επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 356/1974 «Περί 
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

5) Συνολική πίστωση του προγράμματος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 2.200.000 

ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα βα-

ρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. 2111 
έτους 2016.

6) Γενικά
6.1 Εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Υπουργός Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθο-
ρίσει κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της 
παρούσης.

6.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τρά-
πεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% 
επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγ-
ματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
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*02035200111160004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του 
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 

και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


