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Μέγαξα, 2 Φεβξνπαξίνπ 2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ζητεί 
από τον Υπουργό Αγροτικθσ Ανάπτυξησ και 

Τροφίμων κ. Γεωργαντά  να λάβουν την εξιςωτικθ 
αποζημίωςη και οι κτηνοτρόφοι τησ περιοχθσ μασ 

 
Γηα εθέηνο νη Κηελνηξόθνη ηεο πεξηνρήο καο έρνπλ εμαηξεζεί από ηελ εμηζωηηθή 

απνδεκίωζε πνπ θαηαβάιιεηαη από ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκωλ γηα 

ελίζρπζή ηνπο θαη ν Γήκαξρνο Μεγαξέωλ Γρηγόρης Σηαμούλης κε έγγξαθό ηνπ ζηνλ 

αξκόδην Υπνπξγό θ. Γηώξγν Γεωξγαληά (αξηζκ. Πξωη: 2070/31.1.2023), ην νπνίν 

θνηλνπνίεζε ζηνλ Υθππνπξγό Γηθαηνζύλεο θ. Γηώξγν Κώηζεξα, ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο 

Βνπιήο θ. Θαλάζε Μπνύξα, ζηνλ Γξακκαηέα ηεο Βνπιήο θ. Βαγγέιε Ληάθν θαη ζηνλ 

βνπιεπηή Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Γηώξγν Τζίπξα ζηηεί να αποκαηαζηαθεί η αδικία, πνπ 

ζπληειείηαη εηο βάξνο ηνπο θαη νη Κηελνηξόθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ λα 

ιάβνπλ ηελ εμηζωηηθή απνδεκίωζε, όπωο ιακβάλνπλ θαλνληθά θαη νη Κηελνηξόθνη ηεο 

Κνξηλζίαο. 

Σηο έγγραθό ηοσ ασηό ο κ. Σηαμούλης αναθέρει: 

« Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  

 Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ (ΥΠΑΑΤ) κε απόθαζή ηνπ, πνπ 

αλαξηήζεθε ζηε Γηαύγεηα, δηέζεζε 260 εθαη. επξώ γηα ηελ πιεξωκή ηωλ δηθαηνύρωλ ηεο 

εμηζωηηθήο απνδεκίωζεο.  

 Δηδηθόηεξα ηα αλωηέξω πνζά αθνξνύλ ζην κέηξν 13  «Δληζρύζεηο ζε πεξηνρέο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από θπζηθά ή άιια εηδηθά κεηνλεθηήκαηα» θαη εηδηθόηεξα ηα Υπνκέηξα 

13.1 , 13.2, 13.3 κε ηελ αληίζηνηρε θαηαλνκή ηωλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ.  

α) Υπνκέηξν 13.1 «Φνξήγεζε αληηζηαζκηζηηθήο ελίζρπζεο ζε νξεηλέο πεξηνρέο», πνζό 

185.000.000 επξώ 

β) Υπνκέηξν 13.2 «Φνξήγεζε Αληηζηαζκηζηηθήο ελίζρπζεο ζε πεξηνρέο κε θπζηθνύο 

πεξηνξηζκνύο εθηόο ηωλ νξεηλώλ », πνζό 64.000.000 επξώ  



γ) Υπνκέηξν 13.3 «Φνξήγεζε αληηζηαζκηζηηθήο ελίζρπζεο ζε πεξηνρέο κε εηδηθά 

κεηνλεθηήκαηα», πνζό 11.000.000 επξώ.  

 Μέρξη ηελ πεξζηλή ρξνληά ζε απηό ην κέηξν εληάζζνληαλ θαη νη θηελνηξόθνη ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ, θέηνο όκωο άιιαμαλ ηα δεδνκέλα θαη ε Αηηηθή εμαηξέζεθε 

ηεο νξεηλήο δώλεο κε απνηέιεζκα λα κελ ιακβάλνπλ νη θηελνηξόθνη ηεο πεξηνρήο καο ηελ 

εμηζωηηθή απνδεκίωζε. 

 Τν όξνο Παηέξαο θαη ηα Γεξάλεηα Όξε είλαη νξεηλνί όγθνη, πνπ πεξηθιείνπλ ηελ 

πεξηνρή καο θαη ζα έπξεπε, όπωο εληάζζεζαη ε Κνξηλζία ζην αλωηέξω κέηξν, λα 

εληάζζεηαη θαη ε Γπηηθή Αηηηθή.  

 Τα Γεξάλεηα Όξε άιιωζηε δηακνηξάδνληαη αλάκεζα ζηελ Κνξηλζία θαη ζηελ Γπηηθή 

Αηηηθή. 

 Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  

 Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε αδηθία, 

πνπ ζπληειείηαη ζε βάξνο ηωλ θηελνηξόθωλ ηεο πεξηνρήο καο.  

 Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην δίθαην αίηεκά καο, ζαο 

επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ.» 
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