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Μέγαρα, 30 Δεκεμβρίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ,
ηθτεί από τθν Κυβζρνθςθ, τθν Οικονομικι Ενίςχυςθ
του Δαςικοφ Συνεταιριςμοφ Μεγάρων.
Είναι γνωςτό το γεγονόσ ότι θ μεγάλθ πυρκαγιά του περαςμζνου Μαϊου που
κατζκαυςε τεράςτια περιοχι από τον Δαςικό πλοφτο των Γερανείων και άλλων
περιοχϊν του Διμου Μεγαρζων εκτόσ από από τισ καταςτροφζσ ςτα δάςθ και τισ
ηθμιζσ ςε ςπίτια, αγροτικζσ καλλιζργειεσ κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ και
γεωργικά μθχανιματα προξζνθςε τεράςτια
οικονομικι ηθμία ςτουσ
ρθτινοκαλλιεργθτζσ τθσ περιοχισ οι οποίοι χρειάηονται άμεςθ οικονομικι ςτιριξθ.
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, με ςχετικό ζγγραφό του
(838/24.12.21) προσ τον Υπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κ. Σκρζκα
Κωνςταντίνο και τον Υφυπουργό κ. Αμυρά Γεώργιο ηθτεί χωρίσ άλλεσ
κακυςτεριςεισ τθν άμεςθ Οικονομικι ενίςχυςθ του Δαςικοφ Συνεταιριςμοφ
Μεγάρων.
Στο ζγγραφο αυτό ο κ. Σταμοφλθσ αναφζρει:
« Σασ γνωρίηουμε, ότι θ πυρκαγιά, που ξεκίνθςε από το Σχίνο του Διμου
Λουτρακίου ςτισ 19 Μαΐου 2021, ειςιλκε από τισ 03:00 τθσ 20θσ Μαΐου ςτθν περιοχι του
Διμου Μεγαρζων και κατζκαψε μία τεράςτια ζκταςθ 70.000 περίπου ςτρεμμάτων ςτα
Γεράνεια Όρθ, δθμιουργϊντασ ανυπολόγιςτεσ καταςτροφζσ και ηθμιζσ ςτα δάςθ, ςτισ
αγροτικζσ καλλιζργειεσ, ςε κτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ, ςε γεωργικά μθχανιματα και
ςε ςπίτια, ςε διάφορουσ οικιςμοφσ εντόσ των ορίων του Διμου μασ.
Από τθν παραπάνω καταςτροφι τθν μεγαλφτερθ οικονομικι ηθμιά υπζςτθςαν οι
ρθτινοκαλλιεργθτζσ και τοφτο διότι το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ κα απαιτιςει πολλά
χρόνια για να αποκαταςτακεί.
Το υπουργείο ςασ ζχει πάρει μία ςειρά μζτρων, που ςκοπό ζχουν τθν οικονομικι
ςτιριξθ των ρθτινοκαλλιεργθτών και ταυτόχρονα ζχει επιχορθγιςει με 700.000 € τουσ
δαςικοφσ ςυνεταιριςμοφσ τθσ βόρειασ Ευβοίασ.
Δυςτυχώσ αντίςτοιχθ οικονομικι ενίςχυςθ δεν ζχει δοκεί ςτον δαςικό
ςυνεταιριςμό Μεγάρων.

Κατόπιν των παραπάνω και για τθν ίςθ και δίκαιθ μεταχείριςθ όλων των δαςικϊν
ςυνεταιριςμϊν, που επλιγθςαν από τισ τελευταίεσ πυρκαγιζσ, παρακαλοφμε όπωσ δοκεί
οικονομικι ενίςχυςθ και ςτο δαςικό ςυνεταιριςμό Μεγάρων.
Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο αίτθμά μασ, ςασ
ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων. »
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