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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερωτήσεις»

ΣΧΕΤ:
α) Η με αριθμό πρωτ. 8530/20-8-2021 Ερώτηση της Βουλευτού κας Αναστασίας – Αικατερίνης
Αλεξοπούλου
β) Η με αριθμό πρωτ. 8889/10-9-2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου
γ) Η με αριθμό πρωτ. 86/6-10-2021 Ερώτηση Βουλευτών του κόμματος «ΣΥ.ΡΙΖ.Α»

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών Ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, σας
γνωστοποιούμε ότι:
Η ρητινοσυλλογή στη Χώρα μας προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Η διαδικασία υλοποίησης
καθώς και η επίβλεψη της δραστηριότητας αυτής υπάγονται στην αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας. Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει απόλυτη επίγνωση ότι η ρητινοσυλλογή συμβάλλει σημαντικά στην
πυροπροστασία των δασών μέσω των εργασιών που εκτελούν οι ρητινοσυλλέκτες στα ρητινευόμενα δάση
(καθαρισμός υπορόφου, δημιουργία μονοπατιών για να μετακινούνται, καθαρισμός περιφερειακά του δένδρου,
συχνή επίβλεψη του δάσους, κ.λπ.). Επίσης αναγνωρίζει ότι οι ρητινοσυλλέκτες συμμετέχουν άμεσα στις
προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιών και το γεγονός ότι είναι παραδοσιακό επάγγελμα. Σημειώνουμε ότι στη
ρητινοσυλλογή δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 1000 ρητινοσυλλέκτες σε όλη τη Χώρα και έχει
υπολογιστεί ότι καθαρίζουν από τον υπόροφο το 20% περίπου της όλης έκτασης του ρητινευόμενου
πευκοδάσους. Για τη συμβολή τους αυτή κάθε χρόνο παρέχεται στους ρητινοσυλλέκτες οικονομική ενίσχυση,
καθώς επίσης και υλικά ρητίνευσης (πάστα θειϊκού οξέος, πλαστικές σακούλες, μεταλλικά δοχεία, ψεκαστήρες),
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες ρητίνευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αντιλαμβανόμενο ότι μετά τις πρόσφατές καταστροφικές
πυρκαγιές στην Β. Εύβοια και στα Γεράνεια Όρη απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες, προκειμένου να συνεχιστεί η
δραστηριότητα της ρητινοσυλλογής σε αυτές τις περιοχές, προέβλεψε επιπλέον οικονομική ενίσχυση ως το
τέλος του 2021, στο πλαίσιο έκτακτης χρηματοδότησης, ύψους 3.700.000 ευρώ, η οποία εγκρίθηκε από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και αφορά σε δικαιούχους ρητινοσυλλέκτες των πυρόπληκτων περιοχών.
Σημειώνεται ότι καταβάλλεται ποσό ύψους 1.994.444,80 ευρώ σε 877 δικαιούχους στην Εύβοια για την
οικονομική ενίσχυση του έτους 2020.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν το σύνολο των ρητινοσυλλεκτών απασχολείται στις εργασίες των
αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που εκτελούνται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε
συνεργασία

με

τον

ΟΑΕΔ,

έχει

δρομολογήσει

την

έναρξη

ειδικού

προγράμματος

απασχόλησης

ρητινοσυλλεκτών, διάρκειας 7 ετών. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 792 άτομα, από τους οποίους οι 431 θα
στελεχώσουν το Δασαρχείο της Λίμνης Ευβοίας και οι υπόλοιπο το Δασαρχείο της Ιστιαίας. Τέλος, σας
γνωστοποιούμε ότι η οικονομική ενίσχυση στους ρητινοσυλλέκτες, όπως προβλέφθηκε στην από 13-8-2021
Π.Ν.Π., δεν κατάσχεται, δεν υπόκειται σε παρακρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο και
οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού
των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως και κατ’ εξαίρεση, για περιοχές που ευρίσκονται σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, μέχρι του ποσού των δώδεκα
χιλιάδων (12.000) ευρώ.

Ο Υφυπουργός

Αμυράς Γεώργιος

Πίνακας Κοινοποιήσεων
1. Υπουργείο Οικονομικών
1. 2. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
2. 3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3. 4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
5. 5. Βουλευτές κ.κ.:
-

Αλεξοπούλου Αναστασία-Αικατερίνη

-

Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο

-

Βελόπουλο Κυριάκο

-

Μπάρκα Κωνσταντίνο

-

Αβραμάκη Ελευθέριο

-

Μωραΐτη Αθανάσιο (Θάνο)

-

Αλεξιάδη Τρύφωνα

-

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

-

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σϊα)

-

Ραγκούση Γιάννη

-

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

-

Σκουρολιάκο Παναγιώτη (Πάνο)

-

Βαγενά Άννα

-

Τελιγιορίδου Ολυμπία

-

Βέττα Καλλιόπη

-

Τζάκρη Θεοδώρα

-

Δραγασάκη Γιάννη

-

Τζούφη Μερόπη

-

Ζαχαριάδη Κώστα

-

Φάμελλο Σωκράτη

-

Ηγουμενίδη Νίκο

-

Φίλη Νίκο

-

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

-

Φωτίου Θεανώ

-

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

-

Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη

-

Λάππα Σπυρίδωνα

-

Χρηστίδου Ραλλία

-

Μάλαμα Κυριακή

-

Ψυχογιό Γεώργιο

-

Μάρκου Κωνσταντίνο

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 3

