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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρεία σύσκεψη στην Άμφισσα για το έργο που θα δώσει ζωή στον Ελαιώνα 

Π. Ταγκαλής: «Ο Δήμος Δελφών αρωγός σε ότι χρειαστεί για την επιτυχή έκβαση όσων 

έχουν σχεδιαστεί»  

 

 

Ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, αναφορικά με το έργο «Ξαναφυτεύουμε τους 

καμένους Δελφικούς Ελαιώνες», πραγματοποιήθηκε στην Άμφισσα, ενώ άκρως σημαντική 

για το μέλλον των παρεμβάσεων είναι η λειτουργία Γραφείου Συντονισμού των 

παρεμβάσεων.  

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Δ. Δελφών κ. Π. 

Ταγκαλή, συμμετείχαν επίσης ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου 

κ. Γ. Γραμματίδης με τους ειδικούς συνεργάτες του, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας κ. Ν. 

Λουπάκος, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Άμφισσας και Σερνικακίου κ. Π. Μερινόπουλος και 

κα Π. Τσινταβή, ο Δ/ντής Ανάπτυξης της Π.Ε. Φωκίδας κ. Η. Δημητρέλος, και ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Αγρ. Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Φωκίδας του ΥΠΑΑΤ κ. Ε. Σταυριανός. 

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η τοπική οργανωτική δομή του έργου, στη 

οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία Γραφείου Συντονισμού σε χώρο του παλαιού 

νοσοκομείου Άμφισσας, ο απαραίτητος εξοπλισμός του, όπως επίσης και η επάνδρωσή του 

από εξειδικευμένους γεωπόνους και διοικητικό προσωπικό. Ανάμεσα στα καθήκοντα του 

Γραφείου θα είναι η επαφή με πυρόπληκτους της περιοχής, καθώς και τοπικούς 

υπηρεσιακούς παράγοντες, με στόχο την ενημέρωσή τους. Επίσης, θα οργανώσει τη 

διαδικασία παράδοσης νέων δενδρυλλίων ελιάς στους πυρόπληκτους, παρέχοντας και 

εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τον χρόνο και τη διαδικασία φύτευσης των 

δενδρυλλίων.  

Τη σύσκεψη απασχόλησαν επίσης και άλλα καίρια ζητήματα, ανάμεσα στα οποία 

συμπεριλαμβάνεται η κατάσταση των 3 γεωτρήσεων της περιοχής, αλλά και το ευρύτερο 

αρδευτικό της πρόβλημα, ενώ αποφασίστηκε να ερευνηθεί το κόστος συμπλήρωσης και 

επισκευής τους, όπως και οι διαδικασίες διαρκούς ασφάλειάς τους. Ακόμα, επιβεβαιώθηκε 

το μέχρι στιγμής ακολουθούμενο χρονοδιάγραμμα που εξασφαλίζει ότι οι παραδόσεις και οι 

φυτεύσεις των νέων δενδρυλλίων θα λάβουν χώρα εντός της φυτευτικής περιόδου Μαρτίου-

Απριλίου 2023.  



Το έργο συντονίζει ο Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 

κ. Γιάννος Γραμματίδης σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς, την Περιφέρεια 

Στ. Ελλάδας και τον Δήμο Δελφών. Ο κ. Γραμματίδης, αφού ευχαρίστησε όλους τους 

συντελεστές, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στον προβλεπόμενο 

χρόνο για την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων της περιοχής του ελαιώνα και της τοπικής 

οικονομίας, σε υλοποίηση και των σχετικών εξαγγελιών της Κυβέρνησης και προσωπικά του 

Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σε δήλωσή του ανέφερε: «Ο Δήμος Δελφών 

θα συνδράμει με όλες του τις Υπηρεσίες, στην ταχεία και ουσιαστική επιτυχή ολοκλήρωση 

του έργου με κάθε δυνατό μέσο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παραχώρηση του χώρου 

για το Γραφείο Συντονισμού καθ’ όλη την διάρκεια του έργου μέχρι και την ολοκλήρωσή 

του». 

 


