
  

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

          τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

          τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

          τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: Άμεση μέριμνα για τα ελαιοτριβεία της Β.Εύβοιας         

 

Μετά το ξέσπασμα των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου στην Εύβοια, ο παραγωγικός 

ιστός της  περιοχής καταστράφηκε ολοσχερώς. Με όλους τους τομείς της παραγωγής να έχουν γίνει 

στάχτη, οι πολίτες της βόρειας Εύβοιας βρέθηκαν άστεγοι και χωρίς καμία πηγή εισοδήματος. 

Ολοκληρωτική ήταν και η καταστροφή της ελαιοπαραγωγής και των ελαιοτριβείων, ενός κλάδου με 

μεγάλη παράδοση τόσο σε ολόκληρη τη χώρα όσο και στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου 

απασχολούνταν και βιοπορίζονταν από αυτόν μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα 

ο τομέας της ελαιοπαραγωγής έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά με τον κλάδο να αναμένεται να 

ανακάμψει μερικώς, το λιγότερο σε 7 χρόνια, απαιτώντας παράλληλα μεγάλο κόστος. Το γεγονός 

αυτό οδηγεί επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου να εγκαταλείψουν το επάγγελμά τους μετά 

από 40 και 50 χρόνια, εργαζόμενοι μάλιστα που πολλοί εξ αυτών θεμελιώνουν δικαίωμα 

συνταξιοδότησης πολύ πριν τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης του κλάδου.  

 

 Με δεδομένα την πλήρη καταστροφή που υπέστη ο κλάδος της ελαιοπαραγωγής και τις 

συνέπειες που έχει η καταστροφή αυτή σε επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου,  

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1. Τι σκοπεύετε να πράξετε, ώστε να αποζημιωθούν τάχιστα στο μέγιστο βαθμό οι πληγέντες 

επιχειρηματίες και εργαζόμενοι; Σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα σε αποζημίωση με βάση τον 

τζίρο των τελευταίων επτά ετών για τα επόμενα επτά έτη, σε ποσοστό που θα είναι βιώσιμες οι εν 

λόγω δραστηριότητες, καθώς και απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών για τα επόμενα επτά έτη; 

2. Τι σκοπεύετε να πράξετε για να αποκατασταθεί και να επαναλειτουργήσει ο κλάδος της 

ελαιοπαραγωγής της περιοχής. Προσανατολίζεστε προς τη δημιουργία νέου προγράμματος με 
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συνεργασία των ελαιοπαραγωγών, των ελαιοτριβείων και της Πολιτείας, για την αποκατάσταση και 

την αντικατάσταση των καμένων ελαιώνων σε όλη την περιοχή;  

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές 

 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

Σοφία Σακοράφα 




