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7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τ ρο
φίμων. Ανασύστασητου Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασίατου σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι
κής Πολιτικής, Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειαςσε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με
ταφοράτης Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ
γείοΟικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Ν 114). 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160). 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ
γείου Οικονομικών» {Α' 181 ), όπως ισχύει. 

1 Ο. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» {Α' 121 ). 

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» {Ν 123). 

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

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(8'4805). 

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρ
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 3296). 

15. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ
γων και Υποδομών. 

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού τακτικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη που θα προκύψει κα
λύπτεται στο σύνολό της από το Πράσινο Ταμείο - Ειδικό 
Φορέα Δασών. 

17. Την υπ' αρ. 730/04.02.2020 (ΑΔΑ: Ω7Χ646Ψ844-
ΣΘΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσμευ
ση πίστωσης ύψους εννιά εκατομμυρίων διακοσίων 
εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών (9.267.790,45€) σε βάρος του 
ΚΑΕ 02.001 .2499 για την υλοποίηση του Χρηματοδο
τικού Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δα
σών έτους 2020» του «Ειδικού Φορέα Δασών» του Πρά
σινου Ταμείου, που εγκρίθηκε με την 698/04.02.2020 
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: 
Ω7ΗΒ46Ψ844-ΘΙΜ), όπως ισχύει. Για το οικονομικό έτος 
2020 έχει εγκριθεί και ενταχθεί ποσό ύψους δύο εκα
τομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.780.975€) στο 
ΜΕΤΡΟ 5 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ"του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟ
ΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 'ΆΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ'� 

18. Τις υπ' αρ. 173.3.3.3/2020 και 182.3.4/2020 αποφά
σεις Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΥSΜ46Ψ844- Η2Θ και 
ΑΔΑ: 6ΦΛΨ46Ψ844-ΡΓ1, αντίστοιχα). 

19. Την υπ'αρ. 198.8.1/25.11.2020 απόφαση Δ.Σ. Πρά
σινου Ταμείου (ΑΔΑ: 60ΔΚ46Ψ844-ΘΚΔ) με την οποία 
προεγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης 2.142.000 € από 
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 
Ταμείου που θα διατεθούν το 2021, για την υλοποίηση 
της δράσης «Δαπάνες αποζημίωσης Επιτροπών Εξέτα
σης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχόμενου των 
αναρτημένων δασικών χαρτών», μετά την υπογραφή της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης που θα αφορά στο Χ.Π. 
«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2021» και εξουσι
οδοτεί τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλο
ντος για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες. 

20. Τις λεπτομέρειες καταβολής των αποζημιώσεων
και των δικαιολογητικών πληρωμής θα καθοριστούν 
με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, 
αποφασίζουμε: 

Καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση για τη συμμετοχή σε 
Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 
18 παρ. 1 του ν. 3889/201 Ο (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 δικηγόρος, τετρακόσια ευρώ (400€). 
β. Μέλος δασολόγος υπάλληλος του Δημοσίου ή 

Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δια
κόσια πενήντα ευρώ (250€). 

γ. Μέλος μηχανικός, διακόσια πενήντα ευρώ (250€). 
δ. Γραμματέας υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 

φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκατόν πενήντα 
ευρώ (150€). 

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 πέ
ντε (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 εξέ
ταση 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 απαιτεί
ται 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 έναρξη λειτουργίας τής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). 

Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται εφό
σον η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την εξέταση του συ
νόλου των εκατό (100) αποφάσεων στο τέλος τού μήνα. 
Άλλως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 

Κατ' εξαίρεση, για τους συμμετέχοντες στην επιτροπή 
κατ' αναπλήρωση των τακτικών μελών, καταβάλλεται 
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