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         ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακα Διανομής
         
            
            
      

ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020 (πληρωμή ενίσχυσης 2021).

 ΣΧΕΤ.:   1.  Η ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/87769/2850/22-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4397 Β΄) «Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για 
πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 6ΚΓΜ4653Π8-07Μ). 

        2. Η ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/91528/2976/01-10-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης 
των ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» (ΑΔΑ 956Ρ4653Π8-ΣΦ2).

           3.Η από 13.08.2021 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «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» (143 Α’), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (ΦΕΚ  156 
Α’).

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι ανωτέρω (1) και (2) σχετικές αποφάσεις σχετικά αναφορικά με την «Οικονομική 
ενίσχυση ρητινεργατών για πυροπροστασία δασών έτους 2020» και στις οποίες προβλέπονται τροποποιήσεις στην 
μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων ρητινεργατών 
με την ενσωμάτωση σε αυτές επιπλέον και των προβλεπόμενων από την (3) σχετική ΠΝΠ. 

Α. Τα δικαιολογητικά πληρωμής προβλέπονται στην παρ. 5 της (1) σχετικής ΚΥΑ, ενώ η διαδικασία 
πληρωμής αναφέρεται αναλυτικά στην ανωτέρω (2) σχετική Υπουργική Απόφαση (ΥΑ).  Οι κυριότερες 
αλλαγές που περιλαμβάνονται  είναι:

1. Απαιτείται φορολογικό αποδεικτικό μόνο όταν το ακαθάριστο ποσό ενίσχυσης είναι άνω των 7.500,00 € και 
στην περίπτωση που αφορά δικαιούχους σε περιοχές κηρυγμένες σε «Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής 
Προστασίας» μόνο όταν το ποσό είναι άνω των 12.000,00 €, σύμφωνα με το (3) σχετικό.
2. Συντάσσονται δύο ενιαίες καταστάσεις από κάθε αρμόδια δασική υπηρεσία : μία με τους δικαιούχους με ακαθάριστο 
ποσό ενίσχυσης κάτω των προαναφερόμενων ορίων και μια για δικαιούχους με ποσά άνω των ορίων (εφόσον υπάρχουν 
δικαιούχοι άνω των ορίων).
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης άνω των ορίων 
συντάσσεται μόνο μια κατάσταση.
3. Για τους δικαιούχους με ποσά άνω των προαναφερόμενων ορίων διενεργείται έλεγχος φορολογικής 
ενημερότητας από την Οικονομική Υπηρεσία του ΥΠΕΝ, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια δασική υπηρεσία και 
ζητά την τρέχουσα βεβαίωση οφειλής από όσους εκ των συγκεκριμένων δικαιούχων δεν είναι ενήμεροι ( Σχετική η παρ. 
5.2 της ΥΑ). 
4. Οι καταστάσεις στέλνονται απευθείας από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας 
Πειραιώς, με ταχυμεταφορά ή συστημένα. Είναι ενιαίες (όχι ανά κατάστημα ή ΔΑ.Σ.Ε.) βάσει των υποδειγμάτων που 
είναι προσαρτημένα  στην Υπουργική Απόφαση ( 2 σχετικό).
5. Δεν απαιτείται πλέον συγκρότηση επιτροπής για την βεβαίωση των πληρωμών, η οποία αντικαθίσταται με την 
«Βεβαίωση των Δασικών υπηρεσιών ως προς τον καθορισμό των δικαιούχων» (2η πρόταση της παρ. 6.1. της ΥΑ ) και 
με την  «Βεβαίωση εκτελεσθεισών πληρωμών δικαιούχων» από την Τράπεζα (παρ.7.2. της ΥΑ ).
6. Δεν εμπλέκονται στην διαδικασία τα τοπικά καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς.
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Β. Σύνταξη καταστάσεων πληρωμής δικαιούχων:

1. Οι καταστάσεις των δικαιούχων με ποσά κάτω των 7.500 € ή κάτω των 12.000 € για όσους εμπίπτουν σε περιοχές 
που έχουν κηρυχθεί  σε «Έκτακτη Ανάγκη Πολιτικής Προστασίας», συντάσσονται από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, 
ακολουθώντας το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της (2) σχετικής ΥΑ, σε συνεργασία με τους ΔΑ.Σ.Ε. οι οποίοι έχουν ευθύνη για την 
συμπλήρωση των στοιχείων των μελών τους. Σε περίπτωση κήρυξης περιοχής σε έκτακτη ανάγκη αναγράφεται και η 
σχετική απόφαση.

2. Οι καταστάσεις των δικαιούχων με ποσά άνω των 7.500 ή άνω των 12.000 € για όσους εμπίπτουν σε περιοχές που 
έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, συντάσσονται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, της (2) σχετικής ΥΑ και 
περιλαμβάνουν και τα στοιχεία ενημερότητας ή οφειλής των δικαιούχων. Συμπληρώνονται και οριστικοποιούνται 
από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, αφού διενεργηθεί έλεγχος φορολογικής ενημερότητας από την 
Οικονομική Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. ( διαδικασία παρ. 5.2. της ΥΑ). 
Για το σκοπό αυτό:
 - η αρμόδια Δασική Υπηρεσία στέλνει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών έγγραφο για τον έλεγχο φορολογικής 

ενημερότητας των δικαιούχων αυτών από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ 
και ποσό για έλεγχο ενημερότητας άνω των προβλεπόμενων ορίων).

- μετά την διενέργεια του ελέγχου, η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών ενημερώνει την αρμόδια Δασική Υπηρεσία σχετικά 
με του φορολογικά ενήμερους δικαιούχους και αυτούς για τους οποίους απαιτείται η προσκόμιση τρέχουσας 
βεβαίωσης οφειλής.

- η αρμόδια Δασική Υπηρεσία ζητά άμεσα τις βεβαιώσεις οφειλής από τους υπόχρεους δικαιούχους και συμπληρώνει τα 
σχετικά πεδία στην κατάσταση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2. Η συμπλήρωση μπορεί να γίνει και με την συνδρομή της 
υπηρεσίας μας.

- η αρμόδια Δασική Υπηρεσία για τους φορολογικά ενήμερους δικαιούχους δεν συμπληρώνονται οι στήλες «ΠΟΣΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ» και «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ», ενώ στην στήλη «ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ» αναγράφεται το ίδιο ποσό με εκείνο της στήλης «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».

- η αρμόδια Δασική Υπηρεσία στέλνει τις καταστάσεις πλήρως συμπληρωμένες στην Τράπεζα Πειραιώς.
- για τους δικαιούχους που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΝΠ (3 σχετικό) δεν απαιτείται φορολογική 

ενημερότητα μέχρι τα προβλεπόμενα ποσά.

Γ. Προθεσμίες:

1. Έως τις 11 Οκτωβρίου προσκομίζονται τα δικαιολογητικά από τους δικαιούχους στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

2. Έως τις 20 Οκτωβρίου οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν:

α. Στην Τράπεζα Πειραιώς
- Έγγραφο στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των δικαιούχων και συνολικό ποσό ενίσχυσης για τους δικαιούχους με 
ποσά κάτω των 7.500,00 € ή 12.000,00 €) και βεβαιώνεται ότι η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το 
ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα.
- Τρεις καταστάσεις πληρωμής αρμοδίως υπογεγραμμένες και θεωρημένες, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της (2) 
σχετικής ΥΑ, των δικαιούχων με ποσά κάτω των 7.500,00 € ή 12.000,00€, με ταχυμεταφορά ή συστημένα, στα κεντρικά 
γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
       «Τράπεζα Πειραιώς, Αγροτικός Τομέας, 
         Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, 
         Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 11521, Αθήνα»
-  Ηλεκτρονικό αρχείο με το ίδιο περιεχόμενο  με τις παραπάνω καταστάσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση MKATEΜPELATES@piraeusbank.gr.

β. Στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
- Έγγραφο με το συνολικό ποσό ενίσχυσης, τα συνολικά κιλά ρητίνης και τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων στην 
περιοχή τους.
- Βεβαιώσεις καθορισμού των δικαιούχων και ελέγχου δικαιολογητικών, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της (2) σχετικής 
ΥΑ.
- Έγγραφο με τα στοιχεία των δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται έλεγχος φορολογικής ενημερότητας  
(ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ, ποσό ελέγχου).

3. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φορολογικού ελέγχου και προσκόμισης βεβαιώσεων 
οφειλής από τους υπόχρεους δικαιούχους, οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Τράπεζα 
Πειραιώς πλήρως συμπληρωμένες τις καταστάσεις δικαιούχων με ποσά άνω των 7.500,00 ή 12.000,00 €. 

mailto:MKATE%CE%9CPELATES@piraeusbank.gr
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Οι Καταστάσεις αποστέλλονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σε τρία έντυπα αντίγραφα, αρμοδίως υπογεγραμμένα 
και θεωρημένα και σε ηλεκτρονικό αρχείο, με έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται ότι «η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο 
περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα» και αναγράφεται ο αριθμός δικαιούχων και το 
ποσό ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση.

4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμής, επιστρέφει στις αρμόδιες 
υπηρεσίες μια έντυπη κατάσταση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από την Τράπεζα, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη 
κατάσταση εκτελεσθεισών πληρωμών.

Ιδιαιτέρως τονίζουμε και επισημαίνουμε  τα ακόλουθα:

1. Την προσοχή σας και την ενημέρωση των ΔΑ.Σ.Ε. σε ότι αφορά στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των 
δικαιούχων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Σε περίπτωση αναγραφής λάθους στοιχείων θα υπάρχουν 
απορρίψεις από τη Τράπεζα και θα πρέπει να συντάσσονται νέες καταστάσεις για αυτές τις πληρωμές.

2. Την προσεκτική και πλήρη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Σε οποιοδήποτε στάδιο 
μπορείτε να απευθύνεστε στην υπηρεσία μας για τον σκοπό αυτό και για επαλήθευση της ορθής συμπλήρωσης των 
στοιχείων.

3. Την έγκαιρη αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων με την ταυτόχρονη αποστολή των έντυπων καταστάσεων 
(συστημένα ή με ταχυμεταφορά) προς την Τράπεζα Πειραιώς καθώς η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
με τα ηλεκτρονικά αρχεία.

4. Την αποστολή των προβλεπόμενων βεβαιώσεων, καθώς από αυτές βεβαιώνεται η διενέργεια των πληρωμών:
- Βεβαίωση ελέγχου δικαιούχων και δικαιολογητικών στην Υπηρεσία μας 
- Βεβαίωση ότι η έντυπη κατάσταση έχει το ίδιο περιεχόμενο με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στην Τράπεζα.

Τέλος, οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Υπηρεσία μας τα στοιχεία παραγωγής ρητίνης 
έτους 2020, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έως το τέλος τους έτους. 

Όσες Δασικές Υπηρεσίες δεν έχουν αντικείμενο οφείλουν να απαντήσουν αρνητικά.

Παρακαλούμε να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω οδηγιών, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ομαλή, έγκαιρη και απρόσκοπτη πληρωμή όλων των δικαιούχων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία, διευκρίνιση ή συνεργασία απαιτηθεί.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης  Δασών και Δ.Π.

Ευάγγελος Γκουντούφας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Αποδέκτες για Ενέργεια                                                                      
Δ/νσεις Δασών Νομών:  Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ανατολικής Αττικής & Δυτικής Αττικής, 
Φθιώτιδας, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Αργολίδος.                                                               

Με την υποχρέωση να κοινοποιηθεί άμεσα στα Δασαρχεία αρμοδιότητάς τους.

Β. Αποδέκτες για Κοινοποίηση
 Γραφείο Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
 Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Γ. Αμυρά
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΝ
 Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
 Τράπεζα Πειραιώς

             Αγροτικός Τομέας                                                          
             Διεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα
             Λ. Αλεξάνδρας 170, ΤΚ 11521
             ΑΘΗΝΑ 
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Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
- Δνσεις  Γενικής Δ/νσης Δασών και Δ.Π.

ΑΔΑ: Ω1184653Π8-ΕΕΕ



ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Δημόσια Δάση Μη Δημόσια Δάση ΣΥΝΟΛΟ
1. Έκταση δασών που 
είναι δυνατό να 
ρητινευθούν (στρ.)
2. Παραγωγή ρητίνης 
που μπορεί να παραχθεί 
(κιλά)
3. Έκταση δασών που 
ρητινεύθηκαν (στρ.)

4. Παραγωγή ρητίνης 
που πραγματοποιήθηκε 
(χιλιόγραμμα)
5. Αριθμός 
απασχοληθέντων 
ρητινοσυλλεκτών
6. Μέση τιμή ανά κιλό 
στην οποία πωλήθηκε η 
ρητίνη.

Σημειώσεις: 
Στην περίπτωση 1: θα γίνει εκτίμηση της έκτασης που είναι δυνατό να ρητινευθεί στην περιοχή αρμοδιότητας (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ήδη 

ρητινεύονται).
Στην περίπτωση 2: θα γίνει εκτίμηση της ποσότητας ρητίνης που είναι δυνατό να παραχθεί στο σύνολο της έκτασης της περίπτωσης 1.
Στην περίπτωση 3: θα αναφερθεί η συνολική έκταση που τελικά ρητινεύθηκε.
Στην περίπτωση 4: θα καταχωρηθεί η ποσότητα ρητίνης που τελικά παράχθηκε συμπεριλαμβανομένης και τυχόν ποσότητας που δεν διοχετεύθηκε στην εγχώρια 

βιομηχανία και διατέθηκε για άλλες χρήσεις ή σε άλλες αγορές.
Στην περίπτωση 5: θα καταχωρηθεί ο συνολικός αριθμός ρητινοσυλλεκτών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν θα ενισχυθούν..

ΑΔΑ: Ω1184653Π8-ΕΕΕ
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