
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βουλευτής Λαρίσης-ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022 
 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΕ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: 
  

 Λευκός καπνός για αποζημιώσεις στα βιομηχανικά αχλάδια! 
 

• Έτοιμη η ΚΥΑ για το ad hoc πρόγραμμα αποζημιώσεων ύψους 20 
εκατομμυρίων ευρώ 

 

Ευχάριστη είδηση για την επικείμενη αποζημίωση παραγωγών βιομηχανικών αχλαδιών μέσω 

ad hoc προγράμματος ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προέκυψε από τη συνάντηση που είχε 

ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με τον 

υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργο Γεωργαντά και παραγωγούς βιομηχανικού 

αχλαδιού από την περιοχή του Τυρνάβου, παρουσία του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 

υπουργείου κ. Δημήτρη Τσαγκαλίδη. 

Ο Θεσσαλός πολιτικός μετά το πέρας της συνάντησης εξέφρασε την ικανοποίησή του «για 

την συνέπεια της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ στην 

υλοποίηση της δέσμευσής τους απέναντί μας για αποζημίωση με ad hoc πρόγραμμα των 

παραγωγών βιομηχανικών αχλαδιών που αποδεδειγμένα επλήγησαν από τον περσινό 

παγετό, αλλά δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν εντός του πλαισίου του Κανονισμού 

γεωργικών ασφαλίσεων. Παρά τα χίλια μύρια εξωγενή προβλήματα που κλυδωνίζουν τη 

χώρα η έμπρακτη αρωγή στον αγροτικό κόσμο, όπου απαιτείται, αποδεικνύεται στην πράξη». 

Νωρίτερα, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος έθεσε ενώπιον του υπουργού το ζήτημα της περάτωσης 

της διαδικασίας των αποζημιώσεων για τα βιομηχανικά αχλάδια, εξηγώντας την αναγκαιότητα 

που υφίσταται, μετά και τις ανατιμήσεις που έχει προκαλέσει στα εφόδια και στο κόστος 

παραγωγής η εισαγόμενη κρίση στην ενέργεια, και ζήτησε να επισπευστεί η καταβολή των 

αποζημιώσεων. Όπως επεσήμανε, ο κύριος όγκος παραγωγής του βιομηχανικού αχλαδιού 

στη χώρα εστιάζεται στον δήμο Τυρνάβου, που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Γι΄ αυτό και το προηγούμενο διάστημα, είχε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. 

Ανδρέα Λυκουρεντζο –μάλιστα, σε δυο συναντήσεις ήταν παρόντα και τα προεδρεία των 

δύο συνεταιρισμών από τα Πλατανούλια του Τυρνάβου- και είχε λάβει διαβεβαιώσεις από τον 

τελευταίο για αποζημιώσεις μέσω ειδικού ad hoc προγράμματος για τις καλλιέργειες που 

επλήγησαν στο προανθικο στάδιο από τους διαδοχικούς παγετούς την άνοιξη του 2021. 

Ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε τον κυβερνητικό βουλευτή ότι με βάση τις ενέργειες που 

έγιναν από τον ΕΛΓΑ η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει ενισχύσεις ύψους 

20 εκατομμυρίων ευρώ για τις καλλιέργειες που ζημιώθηκαν από τον παγετό σε προανθικό 

στάδιο την άνοιξη του 2021, συμπεριλαμβανομένων και των βιομηχανικών αχλαδιών, είναι 

έτοιμη και το επόμενο διάστημα, μετά τις υπογραφές του ίδιου και του συναρμόδιου 



αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακακη αναμένονται οι 

καταβολές των σχετικών ποσών.  

Παρόντες στη συνάντηση εκ μέρους τον αγροτών, που ευχαρίστησαν την ηγεσία του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν ο πρόεδρος των Πλατανουλιων κ. Δημήτρης 

Ρίζος και τα προεδρεία των Συνεταιρισμών Α.Σ. Πλατανουλιων και Α.Σ. Φρουτοπηγη 

κ.κ. Θανάσης Κατσής, Γιάννης Ζαμπόγιας, Γιώργος Ματράκης, Κώστας Μαλάκος και 

Στέλιος Μαλάκος. 

 

 

 


