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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ κ. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. ΠΑΝΟ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ 

 

 

Πολύ σημαντική ήταν και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνάντηση του 

Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη με τον Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα πρίν 

λίγες ημέρες. 

Η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα 

και η υποδοχή του Υπουργού στον Δήμαρχο ήταν εγκάρδια ενώ η συζήτηση 

όπως εξελίχθηκε χαρακτηρίζεται πολύ ουσιαστική με θετικά αποτελέσματα 

για το Δήμο. 

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Υπουργού πολλά θέματα κυρίως όμως 

συζητήθηκαν διεξοδικώς κι εξετάστηκαν επισταμένως τρία (3) θέματα. 

Το πρώτο σχετικά με την τελική έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Μεγαρέων.   

Το δεύτερο σχετικά με το ζήτημα της επιχορήγησης του Δήμου με την Ειδική 

Εισφορά Πετρελαιοειδών, η οποία ήταν ένα αρκετά σεβαστό ποσό ετησίως  

και που τα τελευταία χρόνια έχει περιέργως μηδενιστεί. 

Το τρίτο έχει σχέση με την έγγραφη δέσμευση της ΔΕΠΑ, από το 

2006, για να τροφοδοτήσει τα Μέγαρα με Φυσικό αέριο. Μία δέσμευση, την 

οποία δυστυχώς μέχρι τώρα κανείς δεν είχε αξιοποιήσει. 

Για το πρώτο θέμα ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι στην πρώτη συνεδρίαση 

της Μητροπολιτικής Επιτροπής που προσδιορίζεται μέσα στον Σεπτέμβριο θα 

κλείσει το θέμα και το ΓΠΣ θα εγκριθεί όπως έχει εισηγηθεί ο Δήμος 

Μεγαρέων. 

 

 

 



Για το δεύτερο θέμα ο Υπουργός έδωσε αμέσως εντολή (κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης με το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Γιώργο Μιχάλαρο) να διερευνηθεί η υπόθεση της 

επιχορήγησης του Δήμου με την Ειδική Εισφορά Πετρελαιοειδών και μάλιστα 

ο έλεγχος της υπόθεσης των χρηματοδοτήσεων να γίνει αναδρομικά. 

  Έτσι ο Δήμος φαίνεται ότι θα επιχορηγηθεί με αρκετά χρήματα 

αυξάνοντας τα έσοδά του.  

Για το τρίτο θέμα θα γίνει από πλευράς Υπουργείου, συνεννόηση με 

την ΔΕΠΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση της ΔΕΠΑ προς το Δήμο 

Μεγαρέων. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης μετά την 

συνάντηση με τον κ. Σκουρλέτη δήλωσε: 

« Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος και ικανοποιημένος από αυτή τη συνάντηση. 

Με τον Υπουργό είχαμε πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση σε 

εγκάρδιο κλίμα,  τα δε αισθήματα του κ. Σκουρλέτη είναι πολύ θετικά για τα 

Μέγαρα.  

Οι υποσχέσεις του Υπουργού που αγγίζουν τις προσωπικές δεσμεύσεις 

θέλω να πιστεύω ότι κυριολεκτικά θα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα για το 

Δήμο μας και πραγματικά θα βοηθήσουν σημαντικά και άμεσα στην 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων. 

Αισθάνομαι την ανάγκη και την υποχρέωση να εκφράσω και δημόσια  

τις θερμές μου ευχαριστίες για το ενδιαφέρον που έδειξε ακούγοντας τα 

προβλήματα που έθεσα υπόψη του και τον τρόπο που αντέδρασε άμεσα και 

ουσιαστικά.   

Το σίγουρο είναι ότι ο Δήμος Μεγαρέων στο πρόσωπο του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνου Σκουρλέτη, έχει βρεί έναν καλό φίλο 

και σύμμαχο στον αγώνα για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.» 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 

 



 


