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ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΕΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ: 

 
Να μην επιστρέψουν την επιδότηση όσοι απεντάχθηκαν από τη δάσωση γαιών 

 
• Εσφαλμένη η αρχική ΚΥΑ με υπερβολικό αριθμό δένδρων ανά στρέμμα 

 
Το τραγικό οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί αγρότες και καλλιεργητές 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δάσωσης γαιών και οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
επιστρέψουν το σύνολο της επιδότησης που έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς 
απεντάχθηκαν γιατί δεν είχαν τον υπερβολικό αριθμό δένδρων που εσφαλμένα η αρχική 
ΚΥΑ προέβλεπε, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο βουλευτής Λαρίσης 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και δικαιούχοι του προγράμματος από 
τη Θεσσαλία και την Κρήτη με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο 
Γεωργαντά. 
Ο Θεσσαλός πολιτικός, αναφέρθηκε στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρμογή του 20ετους προγράμματος δάσωσης Γεωργικών Γαιών, βάση των Κανονισμών 
2080/1992 και 1257/1999, καθώς και το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο περιήλθαν πολλοί 
καλλιεργητές που κλήθηκαν να επιστρέψουν το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβαν, λόγω 
απένταξης από το πρόγραμμα. Όπως εξήγησε, το εν λόγω πρόγραμμα ήταν πρακτικά 
αδύνατο να υλοποιηθεί με την διατήρηση υπερβολικού αριθμού δένδρων ανά στρέμμα στα 
αγροτεμάχια χαμηλής γονιμότητας των ημιορεινών και ορεινών περιοχών, από τις οποίες 
προέρχονταν ο κύριος όγκος των συμμετεχόντων. Στον νομό Λάρισας, σε χωριά της 
Ελασσόνας, όπως στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι, άλλα και σε χωριά των Φαρσάλων, το 
πρόγραμμα είχε μεν μεγάλη απήχηση, αλλά και πολλά προβλήματα υλοποίησης σε ότι 
αφορά στη διατήρηση υψηλού αριθμού δένδρων ανά στρέμμα, γεγονός το οποίο ισχύει και 
για άλλες περιοχές της χώρας.  
Όπως σημείωσε ο κ. Χαρακόπουλος, αντιμετώπισε αυτό το οξύ πρόβλημα κατά τη θητεία 
του ως αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
καθώς πολλοί δικαιούχοι κινδύνευαν να απενταχθούν από το πρόγραμμα διότι ήταν 
πρακτικά αδύνατο να διατηρήσουν φυτείες ακακίας με πάνω από 250 δένδρα το στρέμμα για 
20 έτη. Προς τούτο πρωτοστάτησε στην έκδοση της σχετικής ΚΥΑ 800/2015 (ΦΕΚ 128/Β/21-
1-2015), που μεριμνά για τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού δένδρων στα 
70 ανά στρέμμα, από τα 250 ή 160 για τις ακακίες, και στα 20, από τα 28, για τα ευγενή 
πλατύφυλλα και τα λοιπά είδη, η οποία αποτελεί και σημείο αναφοράς για τις μετέπειτα 
τροποποιήσεις.  
Ωστόσο, όσοι είχαν απενταχθεί πριν την ισχύ της εν λόγω ΚΥΑ δεν μπορούσαν να τύχουν 
των ευεργετικών της διατάξεων, με αποτέλεσμα να βιώσουν έναν Γολγοθά, καθώς εν μέσω 
της οικονομικής κρίσης κλήθηκαν να επιστρέψουν το σύνολο των ενισχύσεων που είχαν 
λάβει για όσα χρόνια συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  
Καθότι υφίστανται ακόμα περιπτώσεις πολιτών που ακόμα ταλαιπωρούνται με το εν λόγω 
ζήτημα προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ζήτησε από τον υπουργό 
να εξετάσει το θέμα και να προχωρήσει στις κατάλληλες ρυθμίσεις, προκειμένου να μην 
εγείρεται θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος. Ο κ. 
Γεωργαντάς, κατανοώντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, δεσμεύτηκε να μελετήσει όλες 
τις διαστάσεις του ζητήματος και τις δυνατότητες επίλυσής του. 
Εκ μέρους των δικαιούχων του προγράμματος από τα Φάρσαλα συμμετείχε ο κ. Βασίλης 
Αλεξίου, ενώ εκ μέρους των δικαιούχων της Κρήτης συμμετείχαν οι κ.κ. Γρύλλος 
Παπαδάκης, Δημήτρης Κλάδος και Αντώνης Κυρίνης συνοδευόμενοι από τον συνεργάτη 
του βουλευτή Ρεθύμνου της ΝΔ κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, κ. Δημήτρη Μαρίτσα.  


