
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.

2 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του 
π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμ-
βάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16394/Δ1.5642 (1)
   Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του 

e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) «Ασφαλιστι-

κή μεταρρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες δι-
ατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 16 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4670/ 
2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός μετα-
σχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», με την οποία παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων να καθορίσει το χρόνο εφαρμογής τις τυ-
χόν εξαιρέσεις από την εφαρμογή του άρθρου 17 του 
ν. 4670/2020 για κάθε κατηγορία συντάξεων, τον τρόπο 
πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύ-
νταξης, τους τύπους της ηλεκτρονικής αίτησης και της 
συνταξιοδοτικής απόφασης, τη διαδικασία και τον τρόπο 
διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίη-
σης και  ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Τις διατάξεις του π.δ.  8/2019 (Α΄ 8) «Οργανισμός Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019(Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017(Α΄ 168), «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), «Για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» όπως 
ισχύουν.

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστη-
μα Κοινωνικής Ασφάλισης -Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
κού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος 
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθμ. 10238 ΕΞ 2020/27.4.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είτε μέσω των 
διαπιστευτηρίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Β΄ 1611).

11. Το αριθ. 16115/Δ4 928/23.04.2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Τον καθορισμό της ψηφιακής διαδικασίας απονομής 
των συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγούνται από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής της αίτησης για την
απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος,
αναπηρίας ή θανάτου

1. Οι αιτήσεις για την απονομή σύνταξης λόγω γήρα-
τος, αναπηρίας ή θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξι-
ούχου, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr). Για κάθε παροχή υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση 
από τους ασφαλισμένους των φορέων, κλάδων, τομέων 
και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43) όπως ισχύει.

2. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική υπηρε-
σία αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση 
των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και κα-
ταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ τους και τη διεύθυνση του ηλε-
κτρονικού τους ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί πρόβλημα κατά την αυθεντικοποίηση, οι δι-
καιούχοι θα ενημερώνονται για τη διόρθωση των προσω-
πικών τους στοιχείων στο Μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».

3. Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν τις πληροφορίες που 
ζητούνται ανάλογα με το είδος του αιτήματος στην αί-
τηση και προχωρούν στην υποβολή της. Η ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σχετικά με την ορθότητα 
και την πληρότητα των δεδομένων που καταχωρούνται 
σε αυτή. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις εφόσον 
απαιτούνται λαμβάνονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουρ-
γικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται 
προσκόμιση από το Δικαιούχο.

4. Με την υποβολή της αίτησης, και για το σκοπό της 
κρίσης των αιτημάτων και τον έλεγχο της απονομής 
των παροχών είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος από 
τον e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία και ιδί-
ως σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 [ΓΚΠΔ], του άρθρου 22 
παρ.1 περ. α, και των άρθρων 26 και 29 του ν. 4624/2019 
(Α΄ 137). Στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη νομο-
θεσία, η απονομή της παροχής συνδέεται με συγγενικά 
πρόσωπα του αιτούντος, ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί επιπλέον 
το δικαίωμα του ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που 
αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, 
τέκνα) του αιτούντος προκειμένου να διασταυρώσει τα 
απαραίτητα στοιχεία κατά την εκτέλεση της επεξεργασί-
ας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία 
ελέγχου απονομής των παροχών.

5. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να ζητηθεί από το δι-
καιούχο να προσέλθει στο αρμόδιο υποκατάστημα του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση αίτησης από δικαστικό συμπα-
ραστάτη ή σε περίπτωση που εν γένει δεν είναι δυνατή 
η αναζήτηση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών.

Άρθρο 2
Έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων

1. Οι αποφάσεις συνταξιοδότησης για αιτήματα με-
ταβίβασης κύριας σύνταξης αιτία θανάτου του συντα-
ξιούχου και απονομής γήρατος σε δικαιούχους του 
τ.ΟΓΑ χωρίς χρόνο διαδοχικής ασφάλισης εκδίδονται 
αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής 
απονομής «ΑΤΛΑΣ».

2. Η έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γίνεται βάσει των 
διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξε-
ων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης και των διαθέσιμων 
ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφο-
ριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής 
συντάξεων γήρατος.

3. Κάθε απόφαση απονομής περιλαμβάνει τα προσω-
πικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά διαθέσιμα 
δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη κατά τη θεμελίωση 
του δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της πα-
ροχής, τις διατάξεις επί των οποίων κρίθηκε το αίτημα, 
το απονεμηθέν ποσό της σύνταξης, την ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος, την ημερομηνία πληρωμής, 
τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου και κάθε άλλη πληροφορία που 
κριθεί χρήσιμη για την καλύτερη ενημέρωση του συντα-
ξιούχου και τη νόμιμη στοιχειοθέτηση της απόφασης.

4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης αναγράφο-
νται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, τα ψηφιακά 
διαθέσιμα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για την έκ-
δοση της απόφασης και οι διατάξεις βάσει των οποίων 
δεν είναι δυνατή η απονομή της σύναξης.

5. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονι-
κή υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν 
λογότυπο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αριθμό πρωτοκόλλου, χρονο-
σφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της 
υπογραφής του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή οποιουδήποτε 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο και μηχανογραφι-
κή αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας. Η μηχανο-
γραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή ή του 
εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου έχει χαρακτήρα 
αυθεντικοποίησης της απόφασης και δεν τεκμαίρει τη 
διενέργεια ελέγχου για την έκδοση της απόφασης από 
πλευράς του υπογράφοντος.

6. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου πληροί 
τους κανόνες των διατάξεων των άρθρων 6, 16 έως 
19 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας σύμφωνα με 
το ν.  2690/1999, όπως ισχύει και αποτελεί Δημόσιο 
έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 
ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

7. Κάθε απόφαση του παρόντος άρθρου γνωστοποι-
είται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου που έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος/αντίκλητός του στην ηλεκτρονική αίτηση 
του. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την 
παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη γνω-
στοποίηση της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τη-
ρείται στο ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής 
«ΑΤΛΑΣ» και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση 
αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφα-
λισμένου στον διαδικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.
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8. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης που του κοινοποιήθηκε με τη δια-
δικασία της προηγούμενης παραγράφου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Για τα αιτήματα απονομής σύνταξης που δεν περιλαμ-
βάνονται στην παράγραφο 1 εξακολουθεί η υφιστάμενη 
διαδικασία απονομής μέσω του Ολοκληρωμένου Πλη-
ροφοριακού Συστήματος στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή 
του μηχανογραφικού συστήματος του Δημόσιου Τομέα 
(ΓΓΠΣΔΔ) για τις συντάξεις του Δημόσιου Τομέα μέχρι 
την έναρξη της λειτουργίας των αντίστοιχων κατηγο-
ριών στην ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής απονομής 
«ΑΤΛΑΣ».

Άρθρο 3
Εκκρεμείς Αιτήσεις

Αιτήματα απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης που 
έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως την έναρξη της λει-
τουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απο-
νομής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» δύναται να εντάσσονται στη 
διαδικασία απονομής του άρθρου 2 της παρούσας κατό-
πιν πρόσκλησης των δικαιούχων και την υποβολή νέας 
αίτησης, στην οποία θα καταχωρείται και η ημερομηνία 
αρχικής υποβολής για τον υπολογισμό των αναδρομικών 
που οφείλονται.

Άρθρο 4
Πιλοτική Λειτουργία -Δειγματοληπτικός Έλεγχος

1. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύντα-
ξης «ΑΤΛΑΣ», η οποία περατώνεται τρεις (3) μήνες από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματο-
ποιείται από τις εκτελεστικές υπηρεσίες απονομών 
συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. έλεγχος της ορθότητας για 
το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδονται από την 
υπηρεσία και στη συνέχεια κοινοποιείται η απόφαση 
στους δικαιούχους.

2. Με τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας της παρ. 1 και 
την έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής απονομής σύντα-
ξης «ΑΤΛΑΣ», πραγματοποιείται απολογιστικός δειγμα-
τοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των 
αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τις εκτελεστικές υπη-
ρεσίες απονομών συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα 
με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από τη 
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της 
Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, στις οποίες και αποστέλ-
λονται τα αποτελέσματα.

3. Οι συνταξιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενη-
μερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και 
υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσέλ-
θουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης 
προσέλευσης από υπαιτιότητα τους, αναστέλλεται η χο-
ρήγηση της σύνταξης και διακόπτεται η πίστωση του 
λογαριασμού τους.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευ-
δούς δήλωσης στοιχείων, διακόπτεται η χορήγηση της 

σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις δια-
τάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης 
σύμφωνα με την κείμενη ποινική νομοθεσία και τις δια-
τάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080 (2)
Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποι-

είται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Το π.δ. 437/1981 (Α΄ 120) «Περί μελέτης και εκτελέ-

σεως δασοτεχνικών έργων».
2. Την παρ. 6 του αρθ. 65 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) 

όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 188 
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

3. Το άρθρο 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 

(Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και απο-
κεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) σχετικά με την «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».
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8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (A΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

10. Την υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/45062/6563/13.07.2018 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας», (ΑΔΑ: 73ΕΠ4653Π8-ΧΦ8).

11. Το αριθ. 2458/Α5-110/03.03.2020 έγγραφο της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής σύμφωνα με το οποίο ο Μέ-
σος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου 
τριμήνου του έτους 2019, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε 
σε 107,493 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 
με βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,933.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ότι για το έτος 2020 ο χρησιμοποι-
ούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρ-
θρο 16, παρ. 5 του π.δ. 437/1981, για την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 18,12 (Μ=Μ1/
Μ2=107,493/5,933=18,12).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η με αριθ. 
180676/603/20.03.2019 (Β΄ 1237) απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Ο Γενικός Διευθυντής
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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