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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Οι ενέργειεσ του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη ταμούλη και 

οι πιέςεισ προσ την Κυβέρνηςη, φέρνουν αποτελέςματα 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕΣΡΑ ΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΡΗΣΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕ 

 Ιςχύουν κανονικά και για τον Δήμο Μεγαρέων, όλα τα 

ευεργετικά μέτρα τησ Κυβέρνηςησ,  για την ςτήριξη των 

πυροπλήκτων, όπωσ ςτην Εύβοια και ςτην Αττική 

Μετϊ τισ φωτιϋσ των Γερανείων ςτισ 20 Μαΰου 21, ο Δόμαρχοσ 

Μεγαρϋων Γρηγόρησ ταμούλησ κινόθηκε αςτραπιαύα προσ την Κυβϋρνηςη 

και κϊθε ςυναρμόδια Τπηρεςύα υποβϊλλοντασ αιτόματα και προτϊςεισ 

προκειμϋνου να βοηθηθούν ϊμεςα οι πυρόπληκτοι και πληγϋντεσ αγρότεσ, 

αμπελουργού και οι Ρητινοκαλλιεργητϋσ αφ’ ενόσ και αφ’ ετϋρου να γύνουν 

γρόγορα οι μελϋτεσ και να γύνουν χωρύσ καθυςτερόςεισ τα αντιπλημμυρικϊ και 

αντιδιαβρωτικϊ ϋργα ςτο δϊςοσ και τισ καμϋνεσ περιοχϋσ του Δόμου Μεγαρϋων, 

γιατύ ο χειμώνασ πληςιϊζει και οι κύνδυνοι πλημυρών  ορατού και μεγϊλοι.  

Οι παραςτϊςεισ ςτα ςυναρμόδια Τπουργεύα του κ. ταμούλη και οι 

ςυνεχεύσ πιϋςεισ, όπωσ φαύνεται αρχύζουν να φϋρνουν αποτελϋςματα. 

Ιςχύουν λοιπόν κανονικϊ και για το Δόμο Μεγαρϋων, ΟΛΑ τα ευεργετικϊ 

μϋτρα τησ Κυβϋρνηςησ, για τουσ πυροπλόκτουσ, όπωσ και ςτισ περιοχϋσ τησ 

Αττικόσ και τησ Εύβοιασ. 

             Η Κυβϋρνηςη, όπωσ όδη ϋχει γύνει γνωςτό ςε ϋνα πλαύςιο ςυνεργαςύασ μεταξύ 

των εμπλεκομϋνων Τπουργεύων και των αρμόδιων Οργανιςμών,  διαμόρφωςε ϋνα 

διευρυμϋνο πλέγμα ςτήριξησ των ρητινοκαλλιεργητών των  πυρόπληκτων 

περιοχών το οπούο, αφενόσ, ςυνδϋει τη ςτόριξη με την παραγωγό και την ανϊπτυξη και 

αφετϋρου, ϋχει ϋνα μακρύ ορύζοντα, που αγγύζει τη δεκαπενταετύα, δημιουργώντασ 

βιώςιμεσ ςυνθόκεσ για να παραμεύνουν οι ρητινοκαλλιεργητέσ ςτον τόπο τουσ και να 

εξελιχθούν ςε αυτόν.  



Σο διευρυμϋνο πλϋγμα ςτόριξησ αφορϊ τουσ ρητινοκαλλιεργητϋσ μϋλη των 

ςυνεταιριςμών των Δόμων Μαντουδύου – Λύμνησ – Αγ. Άννασ, Ιςτιαύασ – Αιδηψού, 

Μεγαρέων και Λουτρακύου – Περαχώρασ – Αγύων Θεοδώρων. 

Ειδικότερα, το διευρυμένο πλέγμα ςτήριξησ με ορίζοντα, που φθάνει την 

δεκαπενταετία και αφορά όλων τουσ ρητινοκαλλιεργητέσ των πυρόπληκτων 

περιοχών περιλαμβάνει: 

(1) την κατά προτεραιότητα ςυμμετοχή τουσ ςε όλα τα έργα αντιπλημμυρικήσ 

προςταςίασ για τα επόμενα δύο – τρία χρόνια. 

Οι ρητινοκαλλιεργητέσ - όπωσ και οι ΔΑΕ και οι ντόπιοι υλοτόμοι - πρόκειται 

να αξιοποιηθούν κατϊ προτεραιότητα - και όπου γύνεται με διαδικαςύεσ απευθεύασ 

ανϊθεςησ- ςτα ϋργα καθαριςμού, ςτα αντιδιαβρωτικϊ και ςτα αντιπλημμυρικϊ 

ϋργα, καθώσ και ςε ϊλλα ςυνοδϊ ϋργα και ϋργα ςυντόρηςησ αυτών για την επόμενη 

διετύα – τριετύα. 

 Εύναι κϊτι που ϋχει αρχύςει και πραγματοποιεύται ςτο πλαύςιο τόςο των 

καθαριςμών των πϋριξ των δρόμων περιοχών, όςο και των αντιδιαβρωτικών 

ϋργων, με τισ ςχετικϋσ μελϋτεσ να αφορούν ϋργα, που δρομολογούνται  και εύναι 

κοντϊ ςτα 20 εκατ. ευρώ.  

(2) την έκτακτη οικονομική ενίςχυςη εντόσ του 2021. 

το πλαύςιο τησ οικονομικόσ ςτόριξησ από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και 

Ενέργειασ, παρϊλληλα με την οικονομικό ενύςχυςη για το ϋτοσ 2020 ύψουσ 2,3 

εκατ. ευρώ, διατύθεται επιπλϋον οικονομικό ενύςχυςη για το 2021 ύψουσ 3,7 εκατ. 

ευρώ για τουσ ρητινοκαλλιεργητέσ των περιοχών τησ Β. Εύβοιασ και των 

Γερανείων, που επλόγηςαν από τισ μεγϊλεσ πυρκαγιϋσ του καλοκαιριού. 

(3) το πρόγραμμα απαςχόληςησ αυτών ςτην ανάπτυξη του δάςουσ με ορίζοντα 

επταετίασ - που μπορεί να ξεκινήςει και μετά τα πρώτα χρόνια εργαςίασ 

τουσ ςτα αντιπλημμυρικά έργα - με καθαρό μιςθό 800 ευρώ το μήνα.  

Με ςτόχο τη ςτόριξη των ρητινοκαλλιεργητών των περιοχών, που επλόγηςαν 

από τισ μεγϊλεσ πυρκαγιϋσ, οι οπούεσ εύχαν ωσ αποτϋλεςμα την απώλεια δαςών, 

που όταν και το πεδύο τησ ρητινοκαλλιϋργειασ, διαμορφώνεται ϋνα ειδικό 

πρόγραμμα απαςχόληςησ από τον ΟΑΕΔ του Τπουργεύου Εργαςύασ και Κοινωνικών 

Τποθϋςεων ςε ςυνεργαςύα με το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ.  

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα επιχορηγήςει την απαςχόληςη των 

ρητινοκαλλιεργητών μελών των ςυνεταιριςμών των παραπϊνω δόμων ςε θϋςεισ 

του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με αντικεύμενο την εργαςύα των 

ρητινοκαλλιεργητών ςτη βιώςιμη ανάπτυξη του δάςουσ των πυρόπληκτων 

περιοχών, υπό την επύβλεψη και καθοδόγηςη των αρμοδύων δαςαρχεύων.  

 (4) την ειδική δράςη του προγράμματοσ Leader, για τη χρηματοδοτική ςτήριξη 

των ρητινοκαλλιεργητών ώςτε να εξελίξουν την παραγωγική και 

επιχειρηματική τουσ δραςτηριότητα με χρονικό ορίζοντα πενταετίασ.  

 Πρόκειται για δρϊςη, που θα προωθηθεύ από το Τπουργείο Αγροτικήσ 

Ανάπτυξησ και Σροφίμων και θα ξεκινόςει μετϊ την ολοκλόρωςη του επταετούσ 

προγρϊμματοσ απαςχόληςησ των ρητινοκαλλιεργητών.  



Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εν λόγω δρϊςησ θα εύναι, μεταξύ ϊλλων, η 

δυνατότητα διαφοροπούηςησ τησ επαγγελματικόσ απαςχόληςησ, ο τριετόσ χρονικόσ 

ορύζοντασ υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ, με περιθώριο παρϊταςησ ϊλλα δύο ϋτη - 

φτϊνοντασ τον χρονικό ορύζοντα μιασ πενταετύασ, το υψηλό (το μϋγιςτο δυνατό) 

ποςοςτό επιδότηςησ τησ επϋνδυςησ και η δυνατότητα χρηματοδότηςησ μϋςω 

χρηματοδοτικών εργαλεύων του κεφαλαύου τησ ύδιασ ςυμμετοχόσ τησ επϋνδυςησ.  

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
& Δημοςίων χέςεων 


