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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

     & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, 
                 ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ               
                                              ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες :  Κ. Τεστέμπαση
Τηλέφωνο      : 2131512 241
Δ/νση Ηλ.Ταχυδρομείου : k.testempasi@prv.ypeka.gr, 

dasktim@gmail.com

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων 
των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 
3889/2010 (A΄ 182), όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6Α καθώς και του άρθρου 18 παρ. 1, 7 και 8 του ν. 3889/2010 
(Α’ 182), όπως ισχύουν.

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (….) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 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. 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) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του τις διατάξεις του άρθρου 119 παρ. 22 του ν. 
4622/2019.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α΄ 17).
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8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α΄ 77).

9. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. «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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

10. Το μέρος Β’ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» άρθρα 47 και επ. ν. 
4915/2022 (Α’ 63).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 
όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 155).

13. Την Υ70/30.10.2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 2).

15. Την 35/20.01.2021 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).

16. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει δαπάνη που 
βαρύνει το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού τακτικού 
προϋπολογισμού.

18. Την με Αρ. 252.3.2/2022/08.12.2022 (Ψ49Π46Ψ844-ΝΥ3) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για την προέγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 
13.214.880,00€, από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση 
Δασών», που θα κατανεμηθούν και θα διατεθούν στα έτη 2023, 2024 & 2025 
σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτήν, για τη 
χρηματοδότηση της δράσης «Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχόμενου των αναρτημένων δασικών χαρτών» 
(ΑΠ 4, ΜΕΤΡΟ 4, ΔΡΑΣΗ 3).

19. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 Κοινή Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΟΔΔ 1106).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/134563/3124 από 30.12.2022 εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), για τον Πρόεδρο, 
τα μέλη και τον γραμματέα της, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 ιδίου άνω άρθρου, ως 
ακολούθως:

α. Πρόεδρος, οκτακόσια ευρώ (800€).
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β. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, εξακόσια ευρώ (600€).

γ. Μέλος μηχανικός, εξακόσια ευρώ (600€).
δ. Γραμματέας τετρακόσια ευρώ (400€).
Το σύνολο της ανωτέρω αποζημίωσης κατά άτομο, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο, 

καταβάλλεται εφόσον κατά μήνα τηρηθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός 
συμμετοχής σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος, συνδυαστικά με την ολοκλήρωση 
εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση και συνολικά εκατό (100) 
υποθέσεων στο τέλος εκάστου μήνα. Κατ’ εξαίρεση για το μήνα Αύγουστο, με την 
προϋπόθεση εξέτασης 100 υποθέσεων από την ΕΠ.Ε.Α., καταβάλλεται αποζημίωση, ίση 
με το κλάσμα του αριθμού των υποθέσεων στην εξέταση των οποίων συμμετείχε το 
μέλος, ο πρόεδρος ή γραμματέας δια του συνολικού αριθμού υποθέσεων που 
εξετάστηκαν το μήνα από την ΕΠ.Ε.Α., επί της μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου 
μέλους, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των ανωτέρω προϋποθέσεων [συμμετοχή σε 
τέσσερις (4) συνεδριάσεις ανά μέλος και ολοκλήρωση εξέτασης είκοσι πέντε (25) 
υποθέσεων ανά συνεδρίαση].

Ως μήνας εντός του οποίου τηρούνται τα ανωτέρω, νοείται η ημερολογιακή περίοδος 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των 
αντιρρήσεων.

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφόσον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει 
την εξέταση του συνόλου των εκατό (100) υποθέσεων στο τέλος τού μήνα, έχοντας 
εκδόσει τις σχετικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρακτικό.

Κατ’ εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των τακτικών 
μελών, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το κλάσμα των συνεδριάσεων που έλαβαν 
μέρος στο μήνα, δια των υποχρεωτικών συνεδριάσεων [τέσσερις (4) ανά μήνα] επί της 
μηνιαίας αποζημίωσης του αντίστοιχου τακτικού μέλους, τηρουμένης της προϋπόθεσης 
ολοκλήρωσης εξέτασης είκοσι πέντε (25) υποθέσεων ανά συνεδρίαση που συμμετέχουν 
και παράλληλα η ΕΠ.Ε.Α. στο τέλος του μήνα να έχει ολοκληρώσει την εξέταση εκατό 
(100) υποθέσεων.

Αναλόγως περικόπτεται η αποζημίωση του απόντος λόγω κωλύματος τακτικού 
μέλους, Προέδρου ή Γραμματέως της ΕΠ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής βεβαιώνει για τη συμμετοχή των τακτικών ή 
αναπληρωματικών μελών και του γραμματέα.

Άρθρο 2

Για όσες υποθέσεις πέραν των εκατό (100) του άρθρου 1 της παρούσας εξεταστούν, 
καταβάλλεται αποζημίωση ανά ολοκληρούμενη υπόθεση εντός του διαστήματος του 
ενός (1) μηνός, ως εξής:

α. Πρόεδρος, οκτώ ευρώ (8€).
β. Μέλος δασολόγος, έξι ευρώ (6€).
γ. Μέλος μηχανικός, έξι ευρώ (6€).
δ. Γραμματέας τέσσερα ευρώ (4€).
Η ανωτέρω αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή κατ’ αναπλήρωση των 

τακτικών μελών, καταβάλλεται για τον αριθμό των υποθέσεων που επελήφθησαν αυτοί.
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Άρθρο 3

Οι αποζημιώσεις των μελών των ΕΠ.Ε.Α. καταβάλλονται στους δικαιούχους από το 
Πράσινο Ταμείο,  κατόπιν βεβαίωσης των προϊσταμένων των οικείων Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ως προς την πληρότητα και ορθότητα των απαραίτητων 
στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και της νομιμότητας και κανονικότητας της 
δαπάνης αποζημίωσης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 4

Η παρούσα συνιστά έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, που αντιστοιχεί στο 
ανωτέρω υπ’ αριθμόν (18) του προοιμίου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

Η διάρκεια της παρούσας απόφασης ορίζεται μέχρι την 31.12.2025.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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