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ΘΕΜΑ : «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης  ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος  
και Ενέργειας».

ΣΧΕΤ.: α) Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/108268/3552/15.11.2021 έγγραφό  μας «Ειδικό πρόγραμμα 
απασχόλησης άνεργων ρητινεργατών».
β)Το με Α.Π. 243172/18.11.2021 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/
110708/3602/22.11.2021).
γ) Το με Α.Π. 242784/18.11.2021 έγγραφο του Δασαρχείου Ιστιαίας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/
110712/3604/22.11.2021).
δ) Το με Α.Π. 150784/26.11.2021 έγγραφο του Δασαρχείου Μεγάρων (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/  
113080/3735/26.11.2021).

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αλληλογραφίας αναφορικά με το ειδικό πρόγραμμα ρητινεργατών 
του ΟΑΕΔ  και προκειμένου η Υπηρεσία μας να εισηγηθεί αρμοδίως στο «Πράσινο Ταμείο» για την ένταξη, σε 
σχετικά, ανεξάρτητα του Ειδικού Φορέα Δασών, χρηματοδοτικά προγράμματά του για το 2022, Μέτρου με τίτλο 
«Μέσα ατομικής προστασίας ρητινεργατών, εξοπλισμός και λοιπές αναγκαίες δαπάνες στα πλαίσια υλοποίησης 
του “Ειδικού Προγράμματος ρητινεργατών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας” του 
ΟΑΕΔ» και το οποίο μέτρο θα περιλαμβάνει την χρηματοδότηση σας ενδεικτικά για τις ακόλουθες δαπάνες για 
την απασχόληση των ωφελούμενων ρητινεργατών σε δασικές εργασίες και ενδεικτικά όπως αυτές περιγράφονται  
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4423/2016 (182 Α΄) και στο άρθρο  11 του ΠΔ 126/86 (44 Α’):

α) δαπάνες προμήθειας των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας των ρητινεργατών  και 
συγκεκριμένα για την προμήθεια στολών, γαντιών, μποτών, κρανών ασφαλείας και λοιπού απαραίτητου 
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.  

β) δαπάνες προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού – εργαλείων για την εκτέλεση δασικών εργασιών 
και ενδεικτικά, όπως: αλυσοπρίονα, κλαδευτικά αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά, πριόνια (χειροπρίονα, 
κονταροπρίονα κλπ), σκαπτικά, εξοπλισμός γεμίσματος και ακονίσματος αλυσοπρίονων και λοιπών απαραίτητων 
εργαλείων δασοκομίας. 

γ) δαπάνες για την προμήθεια καύσιμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, συντήρησης, επισκευής κλπ. των 
οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, καθώς και για την συντήρηση του εξοπλισμού - εργαλείων δασοκομίας, 
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μίσθωση μεταφορικών μέσων, προμήθεια θρυμματιστικών μηχανημάτων, ζώα σύρσης- φόρτου και γενικότερα 
των απαραίτητων και αναγκαίων για την υλοποίηση του προγράμματος.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να μας στείλετε  μια εκτίμηση των πιστώσεων που θα απαιτηθούν για 
την υλοποίηση του προγράμματος συνολικά και ετησίως με βάση τις προτάσεις σας που μας υποβάλατε με τα 
σχετικά σας έγγραφα για την «ενδεικτική κατανομή άνεργων ρητινεργατών ανά κύκλο πρόσληψης».

Παρακαλούμε να έχουμε τις απαντήσεις σας έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση diaxeirisidason@prv.ypeka.gr, προκειμένου να προβούμε στις δικές μας περαιτέρω 
ενέργειες.

Τέλος είμαστε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία απαιτηθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Παναγιώτης Δρούγας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.Δασαρχείο Μεγάρων
2.Δασαρχείο Λίμνης
3.Δασρχείο Ιστιαίας

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

 Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
 Δ/νση Δασών Ευβοίας 

2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
 Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περ/ντος
2. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
3. Διεύθυνση Προστασίας Δασών
4. Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
5. Τμήματα Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών 
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