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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων του Πρωτογενούς Τομέα

στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Άμεσα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων του Πρωτογενούς Τομέα στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας ζήτησαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης Βουρδάνος
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, τον Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα και τον Υπουργό Οικονομικών κ.
Χρήστο Σταϊκούρα.
Στην επιστολή τους αναφέρουν:
«Αξιότιμοι κκ. Υπουργοί,
Οι πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα της 3ης
Αυγούστου 2021 τους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας -
Αιδηψού και της 6ης Αυγούστου 2021 τον Δήμο Δωρίδος, προκάλεσαν ολοκληρωτική
καταστροφή και έφεραν σε πραγματική απόγνωση και απελπισία τους αγρότες,
κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες και όσους
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα στους τρεις (3) πυρόπληκτους Δήμους
της Στερεάς Ελλάδας.
Η ολοκληρωτική καταστροφή δημιουργεί πέρα από τις απώλειες και μεγάλο
προβληματισμό για την παραμονή του αγροτικού πληθυσμού, την εγκατάλειψη των
χωριών και τη μη καλλιέργεια μεγάλων παραγωγικών εκτάσεων. Χρειάζεται να
αποφευχθούν γραφειοκρατία και αποκλεισμοί από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,
επιδιώκοντας πραγματική ανακούφιση των πληγέντων συμπολιτών μας. Θα πρέπει οι
πολίτες των πληγεισών περιοχών αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι,



ρητινοκαλλιεργητές, δασεργάτες να αισθανθούν το κράτος ως αρωγό σε αυτή την
πραγματικά δύσκολη προσπάθεια ανάταξης και ανάκαμψης των περιοχών.
Πέρα από τις ανακοινώσεις, τις στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις του
συναρμόδιων Υπουργείων, σάς καταθέτουμε προτάσεις ύστερα από συναντήσεις στις
πυρόπληκτες περιοχές με τους Δήμους και τους εκπροσώπους του αγροτικού τομέα:

α) Μελισσοκομία:
• Άμεση καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις των πληγέντων χωρίς
αποκλεισμούς (μη κατοχή μελισσοκομικού βιβλιαρίου).
• Αποζημίωση μελιού φετινής παραγωγής 15 κιλά ανά κυψέλη που κάηκε.
• Διάθεση τροφών είτε σε ζάχαρη είτε σε γύρη είτε σε άλλες μελισσοτροφές.
• Επέκταση του Προγράμματος «Στήριξη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους»
στον τομέα της Μελισσοκομίας και στην νήσο Εύβοια (Αριθ.απόφ.455/231690 ΦΕΚ
3546/Β'/27-8-20) με το ποσό ενίσχυσης των δώδεκα (12) ευρώ ανά κατεχόμενη
κυψέλη.
• Επέκταση της εφαρμογής της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας» σε δικαιούχους μελισσοκόμους που διατηρούν μελισσοκομική
εκμετάλλευση με τριάντα (30) κατεχόμενες κυψέλες και όχι εκατόν δέκα (110)
κατεχόμενες κυψέλες που ισχύει σήμερα (Αριθ.απόφ.138/102859 ΦΕΚ 1622/Β'/28-4-
20).
• Πρόταση να γίνει ΠΟΠ το πευκόμελο Εύβοιας.
• Δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων.

β) Κτηνοτροφία:
 Άμεση καταγραφή των ζημιών και καταβολή αποζημιώσεων των πληγέντων

χωρίς αποκλεισμούς.
 Ενίσχυση κτηνοτρόφων για μία πενταετία με αγορά ζωοτροφών μέσω de

minimis, χρησιμοποιώντας τις καταστάσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
 Ένταξη στα μέτρα στήριξης χωρίς αποκλεισμό σε όσους είχαν ή έχουν

πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις και που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό,
αλλά κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο (έντυπο Ε9).



 Η μη κατοχή οικοδομικών αδειών και άδειας λειτουργίας σταβλικών
εγκαταστάσεων είτε σε πρόχειρη είτε σε μόνιμη κτηνοτροφική εγκατάσταση
να μην αποτελεί όρος αποκλεισμού.

 Οριοθέτηση νέων βοσκοτόπων, καθώς στις πυρόπληκτες περιοχές δεν μπορεί
να υπάρξει βόσκηση στα επόμενα χρόνια.

 Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων.
 Αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των αγριόχοιρων, καθώς λόγω των

μεγάλων καμένων εκτάσεων εξελίσσεται σε μείζον θέμα στις πληγείσες
περιοχές.

 Όσοι απασχολούνται στον Πρωτογενή Τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι,
μελισσοκόμοι κ.ά.) και έχουν ενταχθεί σε Προγράμματα του ΥπΑΑΤ (ΠΑΑ
2014-2021):

 Μη απένταξη από το Πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» και εξασφάλιση
καταβολής της δεύτερης δόσης.

 Καταβολή του ποσού της δημόσιας δαπάνης σε όσους έχουν ενταθεί
στα «Σχέδια Βελτίωσης» και έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση των
επενδύσεων, αλλά δεν έχουν προλάβει να υποβάλλουν αίτημα
πληρωμής.

 Δυνατότητα ένταξης στο νέο Πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» που θα
προκηρυχθεί, σε όσους έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2021,
παρόλο που κάηκε η υφιστάμενη εκμετάλλευσή τους.

 Να γίνουν αναλύσεις εδαφών με την βοήθεια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για
νέες καλλιέργειες στον Πρωτογενή Τομέα.

γ) Ρητινoκαλλιέργεια:
• Αποζημίωση φετινής παραγωγής που κάηκε και την είχαν δουλέψει, στο συνολικό
ύψος (τιμή επιδότησης και τιμή πώλησης).
• α. Να δοθούν εκατό (100) πλασματικά ένσημα για μία πενταετία σε όσους
ασκούσαν το επάγγελμα του ρητινοσυλλέκτη και δασεργάτη, για να μην αλλάξουν τα
όρια συνταξιοδότησης από τα εξήντα δύο (62) στα εξήντα επτά (67) έτη.



β. Δυνατότητα συνταξιοδότησης σε όποιον ρετσινά - δασεργάτη επιθυμεί και έχει
θεμελιώσει δικαίωμα (πάνω από 4.500 βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα) στα πενήντα
πέντε (55) έτη για τους άνδρες και στα πενήντα (50) για τις γυναίκες.
• Στεγαστικό επίδομα στους ρητινοκαλλιεργητές των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν.
• Δυνατότητα μετεγγραφής σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ίδιας πόλης για την
συγκατοίκηση των τέκνων των πληγεισών αγροτικών οικογενειών.
• Συνέχιση επιδότησης για πέντε (5) χρόνια με το ποσό των 0,35 λεπτών ανά κιλό,
σύμφωνα με τις δηλώσεις των προηγούμενων δύο (2) ετών.
• Διεύρυνση εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωφελούς εργασίας» του ΟΑΕΔ
στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού και στα
Δασαρχεία, να προσλάβουν δασεργάτες – ρητινοκαλλιεργητές των πληγεισών
περιοχών για μία πενταετία για εργασίες στα καμένα δάση. Αντίστοιχο πρόγραμμα
είχε εφαρμοστεί την περίοδο 2001-2002 που είχαν κλείσει μεταλλευτικές εταιρίες της
περιοχής.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι:

 Προτάθηκε εθελούσιος αναδασμός στον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας για την Δημοτική Ενότητα Νηλέως με: α) αρδευτικά δίκτυα, β)
αγροτική οδοποιία και γ) εδαφικές αναλύσεις για νέες καλλιέργειες.

 Η μη δήλωση ΟΣΔΕ να μην αποτελεί όρος αποκλεισμού για τους πληγέντες
του Πρωτογενούς Τομέα, έχοντας προσφάτως την εμπειρία της «Θάλειας &
Ιανού».

Κύριοι Υπουργοί,
Σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο, κρίνεται αναγκαία η έμπρακτη στήριξη του
Πρωτογενούς Τομέα των πυρόπληκτων Δήμων Λίμνης – Μαντουδίου - Αγίας Άννας,
Ιστιαίας - Αιδηψού και Δωρίδος. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με όλους τους
φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί στρατηγικός σχεδιασμός ανάταξης και
ανάκαμψης των πληγεισών περιοχών. Οφείλουμε να αναζητήσουμε συνέργειες που
θα ενισχύσουν την αγροτική οικονομία στις πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», καταλήγουν με την επιστολή τους ο Περιφερειάρχης και
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Στερεάς Ελλάδας.


