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 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι-

σχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλι-
ευτική παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 1409/1983 (Α’ 199).

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

γ) 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 (Α’ 98).

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145).

ε) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143) (ΑΔΑ: 7ΧΗ1Ω-7ΗΣ).

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

3. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιρι-
στικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. 
μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Α’ 221).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

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 (Α’114).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. To π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

14. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

15. Την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προ-
στασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περι-
βάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο 
πληρωμών ρητινεργατών» (Α’ 143), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

16. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Οικονομική ενίσχυση ρη-
τινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» 
(Β’ 4397) (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ).

17. Η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01-10-2021 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία πληρωμής της οικονο-
μικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία 
δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 956Ρ4653Π8-ΣΦ2).

18. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. c2390989003 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσι-
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κά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμ-
ματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», για το 2021 
διαμορφώθηκε σε 6.000.000,00 €, με ποσοστό διάθεσης 
στο 100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με τις 200 
1031 000042 με Α.Π. 2/88944/13.07.2021 και 200 1023 
001267/29-10-2021 με Α.Π. 2/94805/29-10-2021 απο-
φάσεις του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) «Μεταβολές 
Εκτελούμενου Προϋπολογισμού».

19. Την υπό στοιχεία  ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/105449/6074/
10-11-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 78223 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης στο ΥΠΕN (ΑΔΑ: ΩΑ6Δ4653Π8-Ι0Ν).

20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός de minimis»), βάσει 
του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας.

21. Το υπό στοιχεία 145231 ΕΞ 2021/ΥΠΟΙΚ 18-11-2021 
έγγραφο της ΚΕΜΚΕ με το συνημμένο Υπόδειγμα Υπεύ-
θυνης Δήλωσης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110043/3583/
19-11-2021).

22. Η υπ’ αρ. 6138/26-07-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολιτι-
κής Προστασίας - Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΨΧ6Τ46ΜΤΛΒ-
Ψ55).

23. Η υπ’ αρ. 7076/03-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολι-
τικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ψ23Μ46ΜΤΛΒ-ΔΙΜ).

24. Η υπ’  αρ. 7248/06-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας  - Ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 
ΩΑ7Μ46ΜΤΛΒ-ΘΒΣ).

25. Η υπ’ αρ. 13374/05-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πο-
λιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΥΟΒ46ΜΤΛΒ-19Λ).

26. Η υπ’ αρ. 7704/19-08-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολι-
τικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ).

27. Η υπ’ αρ. 4437/26-05-2021 απόφαση της Γ.Γ. Πολι-
τικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΝΖ046ΜΤΛΒ-ΓΒ9).

28. Τα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/103698/3404/
3-11-2021 και υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/104737/3430/
5-11-2021 έγγραφα σχετικά με την έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση πυρόπληκτων ρητινεργατών 2021 προς τις 
αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

29. Το υπ’ αρ. 235059/9-11-2021 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Ιστιαίας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105923/3469/
9-11-2021).

30. Το υπ’ αρ. 203220/8-11-2021 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Κορίνθου (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105941/3470/
9-11-2021), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν πυρό-
πληκτοι ρητινεργάτες στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

31. Το υπ’ αρ. 233937/8-11-2021 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Λίμνης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105527/3454/
8-11-2021).

32. Το υπ’ αρ. 141545/11-11-2021 έγγραφο του Δα-
σαρχείου Μεγάρων (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/107299/
3411/11-11-2021).

33. Την υπ’ αρ. 9518/20-07-1995 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην 
Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

34. Η υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος 
Σημασίας» (Β’ 2417 - ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

35. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/108928/3565/
16-11-2021 Ενημερωτικό Σημείωμα της αρμόδιας υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

36. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/107864/2370/
15-11-2021 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 3.700.000 € η 
οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οι-
κονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά 
πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμμα-
τεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων» του Υ.Π.ΕΝ., 
έτους 2021, αποφασίζουμε:

Την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους 
πυρόπληκτους ρητινεργάτες 2021, σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Στόχος: Η οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών που 
απώλεσαν το εισόδημά τους από την δραστηριότητα της 
ρητινοσυλλογής καθώς και την δυνατότητα ρητίνευσης 
για τα επόμενα έτη μετά από τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, από τις οποίες προέ-
κυψε ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή των πευκοδα-
σών σε περιοχές στην Βόρεια Εύβοια, Μέγαρα Αττικής 
και Κορινθίας και οι οποίες περιοχές έχουν κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Στην κηρυγμένη σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προ-
στασίας περιοχή της Π.Ε. Κορινθίας δεν υπάρχουν πυρό-
πληκτοι ρητινεργάτες, σύμφωνα με το υπό στοιχείο 30 
έγγραφο του αρμόδιου Δασαρχείου Κορίνθου.

2. Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες οι οποίοι:
2.1. Περιλαμβάνονται στις καταστάσεις δικαιούχων 

του προγράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών 
για προστασία δασών 2020», των με αύξοντα αριθμό 16 
και 17 αποφάσεων.

2.2. Ρητίνευαν εντός περιοχών κηρυγμένων σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τις με αύξοντα 
αριθμό 22 έως 26 αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας.

2.3. Υπέστησαν καταστροφή ρητίνης από τις κατα-
στροφικές δασικές πυρκαγιές 2021.

3. Ύψος ενίσχυσης.
3.1. Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 

1,30 € ανά κιλό ρητίνης, που αυτός παρήγαγε το 2020, 
σύμφωνα με τις καταστάσεις δικαιούχων του προγράμ-
ματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για πυρο-
προστασία δασών έτους 2020» (3.700.000€/2.838.552 
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 και υπόκειται σε απολογιστικό 
έλεγχο τήρησης των ορίων σώρευσης στο ΠΣΕΗΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με 
την υπό στοιχείο 34 απόφαση.
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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 ν. 356/1974 «Περί Κώδικος 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

5. Δικαιολογητικά
Τα παρακάτω δικαιολογητικά 5.1 και 5.2 υποβάλλονται 

από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους ρητινεργά-
τες, ή από ενδιαφερόμενους συνεταιρισμούς για τα μέλη 
τους, στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Οι 
συνεταιρισμοί έχουν την ευθύνη της ορθής συμπλήρω-
σης των καταστάσεων με τα στοιχεία των μελών τους.

5.1. Αίτηση - Δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινερ-
γάτη, ή κατάσταση των μελών των συνεταιρισμών ρη-
τινεργατών, με τα στοιχεία των μελών τους στην οποία 
θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητος, η Τράπεζα και 
ο αριθμός IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου για πί-
στωση του σχετικού ποσού ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
και ο Α.Φ.Μ.

Ο ενδιαφερόμενος επίσης θα συμπληρώνει την Υπεύ-
θυνη Δήλωση με τα σχετικά με την σώρευση των ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) βάσει του Κανο-
νισμού (EE) 1407/2013, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
της παρούσης.

5.2. Υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση του ενδιαφερόμε-
νου ρητινεργάτη, ή του συνεταιρισμού για τα μέλη του, 
στην οποία θα αναφέρεται ότι o ενδιαφερόμενος, ή οι 
αναφερόμενοι στην κατάσταση δικαιούχων έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης 2021 πυρόπληκτοι ρητινεργά-
τες μέλη του Συνεταιρισμού, περιλαμβάνονται στην κα-
τάσταση δικαιούχων του προγράμματος «Οικονομική 
ενίσχυση ρητινεργατών για προστασία δασών 2020», 
ρητίνευαν σε περιοχές κηρυγμένες σε έκτακτη ανάγκη 
πολιτικής προστασίας και υπέστησαν καταστροφή ρη-
τίνης από τις δασικές πυρκαγιές 2021.

Επίσης θα βεβαιώνεται ότι τα κιλά ρητίνης για κάθε 
ενδιαφερόμενο ή δικαιούχο ρητινεργάτη μέλος του συ-
νεταιρισμού είναι αυτά που παρήγαγε το 2020, όπως 
αναγράφονται στην κατάσταση δικαιούχων του προ-
γράμματος «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
προστασία δασών 2020».

5.3. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής στην οποία 
θα αναφέρεται ότι η περιοχή είναι κηρυγμένη σε έκτακτη 
ανάγκη πολιτικής προστασίας (αναφέρεται ο Α.Π. της 
απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας) και οι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
2021 περιλαμβάνονταν στις καταστάσεις δικαιούχων 
σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/
22-9-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4397) «Οικονο-
μική ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών 
έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ) και κοινή υπουρ-
γική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01-10-2021 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία πληρωμής της οικονο-
μικής ενίσχυσης των ρητινεργατών για πυροπροστασία 

δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 956Ρ4653Π8-ΣΦ2), στο πλαίσιο 
των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά τους.

6. Διαδικασία πληρωμής
6.1. Η δαπάνη για την πληρωμή της έκτακτης οικονο-

μικής ενίσχυσης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Α.Λ.Ε. 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις 
γεωργικού χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα», οικονο-
μικού έτους 2021, του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων».

6.2. Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από 
την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί 
στο όνομά της, από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρι-
σης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β’ 
που θα καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

6.3. Κάθε αρμόδια Δασική Υπηρεσία αποστέλλει ενιαί-
ες καταστάσεις δικαιούχων για το 100% της οικονομικής 
ενίσχυσης, οι οποίες θα συντάσσονται σε συνεργασία 
με τους συνεταιρισμούς για τα μέλη τους και με βάση 
τις καταστάσεις δικαιούχων «Οικονομική ενίσχυση για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020», σύμφωνα με τις 
υπό στοιχεία 16 και 17 αποφάσεις.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων, ήτοι για ακα-
θάριστα ποσά άνω των 12.000€, όπως προβλέπεται για 
περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
στο άρθρο έβδομο «Ακατάσχετο πληρωμών ρητινερ-
γατών» της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’ 143), θα πραγματοποιείται έλεγχος 
φορολογικής ενημερότητας των δικαιούχων από τη Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. για 
τη διαπίστωση ύπαρξης φορολογικών οφειλών.

Οι αναλυτικές καταστάσεις δικαιούχων θα συνταχθούν 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά σύμ-
φωνα με τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 2 (κατά περίπτωση 6.4 
και 6.5).

6.4. Μία ενιαία αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαι-
ούχων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με ακαθάριστο 
ποσό ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει τα όρια (ήτοι έως 
12.000 €) της από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕ-
ΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «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» (Α’ 143), που κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156). (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

6.5. Μια ξεχωριστή ενιαία αναλυτική κατάσταση πλη-
ρωμής ειδικά για τους δικαιούχους με ακαθάριστο ποσό 
ενίσχυσης που υπερβαίνει τα όρια της παραπάνω ΠΝΠ, 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ήτοι άνω των 12.000 € δεδομένου ότι 
πρόκειται για περιοχές κηρυγμένες σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

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 12.000 €, 
συντάσσεται μόνο η κατάσταση της παρ. 6.4.
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Στις καταστάσεις θα αναφέρεται και η σχετική από-
φαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης πολιτικής προστασίας.

6.6. Οι ενδιαφερόμενοι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους 
ή οι μεμονωμένοι ρητινεργάτες υποβάλλουν στις κατά 
τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, όλα τα σχετικά δι-
καιολογητικά, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 5. έως την 
ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Τα δικαιολογητικά τηρούνται από τις αρμόδιες κατά 
τόπο Δασικές Υπηρεσίες επί 10 οικονομικά έτη από την 
ημερομηνία καταβολής της τελευταίας μεμονωμένης 
ενίσχυσης σε δικαιούχο, στο πλαίσιο της παρούσας.

6.7. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν 
στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την 
ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

α 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, συνοδευόμενο από:

β. Τις βεβαιώσεις των παρ. 5.2 και 5.3 της παρούσης.
γ. Κατάσταση των δικαιούχων της ανωτέρω παρ. 6.5, 

(ονοματεπώνυμα και ΑΦΜ αυτών) προκειμένου να διε-
νεργηθεί έλεγχος της φορολογικής ενημερότητάς τους, 
από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υ.Π.ΕΝ.

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

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύ-
θυνσης 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 συμπλη-
ρωθούν και να οριστικοποιηθούν οι καταστάσεις της 
ανωτέρω παρ. 6.5 από αυτή.

6.8. Οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν με 
έγγραφό τους στην Τράπεζα Πειραιώς, με κοινοποίηση 
στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. έως την 
ημερομηνία που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.:

α. Τις καταστάσεις της ανωτέρω παρ.  6.4. σε ηλε-
κτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr και σε έντυπη μορφή 
σε τρία υπογεγραμμένα και θεωρημένα από τον Προϊ-
στάμενο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας αντίγραφα, 
στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τράπεζα Πειραιώς, Αγρο-
τικός Τομέας, Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτι-
κού Τομέα, Λ. Αλεξάνδρας 170, 11521 - Αθήνα.

Στο έγγραφό τους προς την Τράπεζα Πειραιώς θα 
αναφέρουν τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό 
ποσό ενίσχυσης και θα βεβαιώνουν ότι η έντυπη κατά-
σταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό αρχείο 
που αποστέλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς.

β. Τις καταστάσεις της παρ. 6.5., σύμφωνα με τα δια-
λαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πλήρεις 

και συμπληρωμένες με τους δικαιούχους που είναι ενή-
μεροι και τα στοιχεία οφειλής των λοιπών δικαιούχων 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), ευθύς αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της παρ. 6.7.

6.9. Η Τράπεζα Πειραιώς:
α. Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη διενέργειας σχετι-

κού 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 δικαιού-
χων βάσει των ταυτοτήτων οφειλής που αναγράφονται 
στην κατάσταση που λαμβάνει.

β. Διενεργεί τις πληρωμές και τυχόν φορολογικές 
οφειλές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση και αποστέλλει εγγράφως τα σχε-
τικά αποδεικτικά βεβαίωσης εκτελεσθεισών πληρωμών 
σύμφωνα με την παρ. 7 της παρούσης στην Διεύθυνση 
Διαχείρισης Δασών του Υ.Π.ΕΝ. στο όνομα του υπολόγου 
Β’, συνοδευόμενα από δύο αντίγραφα των καταστάσεων 
δικαιούχων των παρ. 6.4 και 6.5 αρμοδίως υπογεγραμ-
μένα και επικυρωμένα από την Τράπεζα, συνοδευόμενα 
από τις αντίστοιχες καταστάσεις εκτελεσθεισών πληρω-
μών.

γ. 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 ηλεκτρο-
νικά 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.

6.10. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών επιστρέφει στις 
αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες ένα αντίγραφο των κατα-
στάσεων των ανωτέρω παρ. 6.4. και 6.5. υπογεγραμμέ-
νων και θεωρημένων από την Τράπεζα Πειραιώς και των 
αντίστοιχων καταστάσεων εκτελεσθεισών πληρωμών 
της Τράπεζας Πειραιώς.

7. Τα δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού του ΧΕΠ 
είναι τα εξής:

α. Οι καταστάσεις των σημείων 6.4. και 6.5 αρμοδίως 
υπογεγραμμένες, θεωρημένες και επικυρωμένες συνο-
δευόμενες από τις βεβαιώσεις των σημείων 5.2 και 5.3 
των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

β. Βεβαίωση των εκτελεσθεισών πληρωμών των δικαι-
ούχων, επικυρωμένη από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφω-
να με τις καταστάσεις δικαιούχων που έχει παραλάβει 
από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες

γ. Το extrait κατάθεσης αδιάθετου υπολοίπου στον 
ιδιαίτερο τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (παρ.  6 της υπό στοιχεία οικ.2/82198/ΔΛΔ/
24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μικών (Β’ 2866).

δ. Κατάσταση απόδοσης ΧΕΠ υπογεγραμμένη από τον 
αρμόδιο Προϊστάμενο και τον αρμόδιο διατάκτη.

8. Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνι-
κές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ 
3,6% το οποίο αποδίδεται στο Δημόσιο. Η αμοιβή της 
Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του 
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συνολικού ποσού των πληρωμών που θα πραγματοποι-
ηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της 
αμοιβής της Τράπεζας Πειραιώς οφείλονται οι νόμιμες 
κρατήσεις και φόροι. Όλες οι πληρωμές, κρατήσεις, κ.λπ. 
που αφορούν στο εν λόγω ΧΕΠ και η κατάθεση τυχόν 
αδιάθετου υπολοίπου ολοκληρώνονται εντός του 2021.

9. Συνολική πίστωση του προγράμματος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 3.700.000 

ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Α.Ε. 
c2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 
«Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδά-
των» του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2021.

10. Προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος αυτής, συνδημοσιευμένα στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, τα ακόλουθα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 
ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ 2021 (για δικαιούχους με ακαθάριστο 
ποσό ενίσχυσης έως 12.000 € σύμφωνα με την από 
13.08.2021 ΠΝΠ (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4824/2021 (Α’ 156)»

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ 
ΡΗΤΙΝΕΡΓΑΤΩΝ 2021 (για δικαιούχους με ακαθάριστο 
ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 12.000 €, σύμφωνα 
με την 13.08.2021 ΠΝΠ (Α’ 143), που κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)».

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE 
MINIMIS) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 1407/2013».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ           
(ΚΙΛΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                   
(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ, ΟΓΑ)

ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 0,25%

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΦΟΡ. ΟΦΕΙΛΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΦΟΡ. ΟΦΕΙΛΗΣ

ΔΑ.Σ.Ε.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EE) 1407/2013

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(i):

Ο – Η 
Όνομα:

Επώνυμο
:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(ii):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(iii), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι(iv):

Α. Η επιχείρηση ………………….………………………...……………………………………………………………… 
με ΑΦΜ …..……………..……, την οποία νομίμως εκπροσωπώ:

Συνιστά «ενιαία επιχείρηση» (v) με τις κάτωθι επιχειρήσεις:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΜ

1.

2.

3.
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ii) Δεν συνιστά «ενιαία επιχείρηση» με καμία άλλη επιχείρηση

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί(vi) στην ως άνω 
επιχείρηση(vii),(viii), βάσει της ΚΥΑ ……………………………………………………...., αφορά δραστηριότητες της 
επιχείρησης που εμπίπτουν:

i) στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων

ii) σε οποιονδήποτε άλλο τομέα

Γ. Στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», 
έχουν χορηγηθεί, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, οι κάτωθι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας:

Δ. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί στην επιχείρηση βάσει της εν λόγω ΚΥΑ, 
αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που της έχει χορηγηθεί σε επίπεδο «ενιαίας 
επιχείρησης», βάσει οποιουδήποτε Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, 
κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού 1407/2013.

Ε. Δηλώνω πως είμαι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτούμαι να λάβω υπάγεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 (ΕΕ L 352/1 της 
24.12.2013).

Ημερομηνία:      ……/……/…………..

    Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(αφορά την επιχείρηση δικαιούχο της ενίσχυσης και τις επιχειρήσεις που τυχόν συνιστούν ενιαία επιχείρηση με 

αυτήν)

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. & 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
& ΑΦΜ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

DE MINIMIS
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i Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση.
ii  Αναγράφεται ολογράφως.
iii Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
iv Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.
v  Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις 

ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης˙
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης˙
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας˙
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει 
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων ή εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή 
περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.

vi  Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία 
επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό 
καθεστώς (πχ ημερομηνία έκδοσης εγκριτικής απόφασης/ΚΥΑ/σύμβασης), ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση.

vii  Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να 
προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση 
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.

viii  Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την 
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   
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*02055392911210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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