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Θέμα: Επιστολή διαμαρτυρίας του Δήμου Καντάνου – Σελίνου αναφορικά με  τις αλλαγές 
που πραγματοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του χάρτη  GIS 
 
 
Αξιότιμες-οι κυρίες-οι, 
 
Ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει τις αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν απροειδοποίητα στο χαρτογραφικό υπόβαθρο GIS. Τονίζουμε ότι ο  
Δήμος  είναι σύμφωνος με κάθε νόμιμη ενέργεια εφαρμόζεται από τον οργανισμό του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και νομιμότητα στην πληρωμή των 
αγροτικών επιδοτήσεων, για όλους τους Έλληνες αγρότες.  
 
Κρίνουμε, λοιπόν, αναγκαίο να ενημερώσουμε την ηγεσία του οργανισμού (καθώς και τους 
βουλευτές του Ν. Χανίων) ότι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διανομή των  αγροτικών επιδοτήσεων στην 
χώρα μας, καθώς διαπιστώσαμε ότι οι ιδιωτικές εκτάσεις του Δήμου μας – οι οποίες είχαν 
παραχωρηθεί στην περιφέρεια Κρήτης έναντι αντίτιμου, το οποίο ακόμη αναμένουμε ως 
Δήμος, για να τις διαχειριστεί με νόμιμες διαδικασίες – δηλώνονταν από επιτήδειους αγρότες 
που τις οικειοποιούνταν είτε ως ιδιόκτητες , είτε ως μισθωμένες  (από άγνωστο ιδιοκτήτη), 
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με απώτερο σκοπό την είσπραξη των ανάλογων αγροτικών επιδοτήσεων, που ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
ενέκρινε.  
  
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος σέβεται την περιουσία που έχει περιέλθει στην κατοχή του 
από δωρεές Δημοτών του και αξιώνει την σωστή διαχείριση αυτής, αποφασίσαμε να 
προβούμε σε καίριες ενέργειες ώστε να σταματήσει η διαφθορά και κυρίως η καταπάτηση 
της ιδιοκτησίας του Δήμου μας. Αρχικά, Δήμος μας προέβη στην έναρξη δραστηριότητας 
ώστε να διαχειριστεί, αποκλειστικά, ο ίδιος αγροτική ιδιοκτησία του. Προκειμένου λοιπόν να 
μην καταπατάται η δημοτική περιουσία από παραγωγούς άγνωστους προς τον Δήμο, 
καταφέραμε και μισθώσαμε για το έτος 2021 το σύνολο της ιδιοκτησίας του Δήμου, σε 
δημότες - παραγωγούς της επαρχίας μας οι οποίοι κατέβαλαν ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο 
ως μίσθωμα. Προς ενημέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουμε ότι έχει υπογραφεί σύμβαση 
συνεργασίας με πιστοποιημένο φορέα ενεργοποίησης αγροτικών επιδοτήσεων, το  Κ.Υ.Δ. του 
Τζουβαδάκη Βασίλειου, ο οποίος ανέλαβε και την διανομή των αγροτεμαχίων στους 
νόμιμους μισθωτές, για κάθε νόμιμη δική τους χρήση έως το τέλος του εκάστοτε 
χρονολογικού έτους. Ταυτόχρονα, τονίζουμε  ότι κανείς από τους μισθωτές της αγροτικής 
περιουσίας του Δήμου, καθώς και από τους μελετητές – συμβούλους αυτών, δεν δήλωσε ότι 
υπήρξε πρόβλημα με την ιδιοκτησία που μίσθωσε τουναντίον, ήταν όλοι ικανοποιημένοι.   
 
Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε πληθώρα παραπόνων από μέρος των μισθωτών, 
εξαιτίας του πρωτοφανούς γεγονότος της ετεροχρονισμένης και εκτός χρονικών ορίων, 
αλλαγής του χαρτογραφικού υπόβαθρου στο χάρτη GIS του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνέπεια την 
τιμωρία μέσω της μη πληρωμής μερίδας αγροτών.  
 
Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε ότι περίπου 2,5 χιλιάδες στρέμματα (ιδιοκτησίας του Δήμου 
Καντάνου – Σελίνου στις τοπικές ενότητες Επανωχωρίου και Σούγιας) , κυριολεκτικά μέσα σε 
ένα βράδυ, απροειδοποίητα και μετά το πέρας της λήξης προθεσμίας για την ενεργοποίηση 
των αγροτικών επιδοτήσεων, μεταβλήθηκαν από πλήρως επιλέξιμα και κατάλληλα για 
κτηνοτροφική δραστηριότητα, σε πλήρως ακατάλληλα για αγροτική χρήση κάθε μορφής και 
μάλιστα χωρίς το δικαίωμα να λαμβάνουν επιδότηση.  
 
Η μεταβολή αυτή, καθώς και ο τρόπος και χρόνος που επιλέχθηκαν να πραγματοποιηθεί 
αυτή, εγείρει πολλά ερωτηματικά για τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να καταστεί 
ακατάλληλη για αγροτική χρήση και όχι άξια ενίσχυσης μια αγροτική περιουσία και 
ουσιαστικά να «αχρηστεύεται» χωρίς προηγουμένως να έχουν υπάρξει οι ανάλογες φυσικές 
καταστροφές. Προβληματίζει ιδιαίτερα η πρακτική που επιλέχθηκε για τη μεταβολή χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση και ενώ είχε παρέλθει η λήξη της προθεσμίας για την 
ενεργοποίηση των αγροτικών επιδοτήσεων ως προς τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή 
της και το χρόνο εφαρμογής της. Κρίνουμε τουλάχιστον τιμωρητική  τη συγκεκριμένη 
πρακτική και αναζητούμε εμπεριστατωμένες απαντήσεις για τους λόγους για τους οποίους 
επιλέχθηκε. Είναι σαφές ότι με τέτοιοι είδους παράλογες και ετεροχρονισμένες πρακτικές ο 
αγροτικός κόσμος θα καταλήξει να συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο και φυσικά δεν θα 
υπάρξει κανένα ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, οπότε οι 
ορεινοί Δήμοι όπως ο δικός μας θα ερημώσουν εντελώς με τις όποιες συνέπειες, τοπικές και 
πανελλήνιες.  
 



 

 

Αναμένουμε την ΑΜΕΣΗ επαναφορά του χαρτογραφικού υπόβαθρου στο χάρτη GIS του 
ΟΠΕΚΕΠΕ στη μορφή που είχε την ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας των δηλώσεων, ώστε: 
Α) να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα του Δήμου μας απέναντι στους δημότες – μισθωτές 
Β) να αποκατασταθεί η φερεγγυότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης απέναντι 
στους αγρότες της επαρχίας μας.  
Γ) να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε επανυπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενίσχυσης των αγροτών 
που επλήγησαν από τη μεταβολή στον εν λόγω χάρτη και να προβεί σε διορθωτική καταβολή 
της. 

 
 

Ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου 
 
 
 
 
 

Αντώνιος Κ. Περράκης 
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