ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΕΠΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)
30.11.2000
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Δεύτερη είναι η με αριθμό 189/28.11.2001 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Μπασιάκου προς τον Υπουργό
Γεωργίας, σχετικώς με την καθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων στους
ελαιοπαραγωγούς κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπασιάκου έχει ως εξής:
"Οργή και αγανάκτηση έχει καταλάβει τους ελαιοπαραγωγούς λόγω καθυστερήσεων στην
καταβολή των επιδοτήσεών τους, αυθαίρετης περικοπής των επιδοτήσεων και παράνομων
παρακρατήσεων.
Συγκεκριμένα:
Παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον
καθορισμό κριτηρίων για τον προσδιορισμό των αποδεκτών προς ενίσχυση περσινού
ελαιολάδου και έτσι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις
ασφυκτικές προθεσμίες της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή στο
τέλος του χρόνου.
Επιβάλλονται σε πολλούς νομούς της χώρας αυθαίρετες περικοπές, λόγω υπέρβασης του
πολύ χαμηλού ορίου εθνικής παραγωγής (τετρακόσιοι είκοσι χιλιάδες τόνοι) που
απεδέχθη η Κυβέρνηση.
Επιβάλλονται εκβιαστικά στους ελαιοπαραγωγούς παράνομες παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ και
της Ελαιουργικής κατά παράβαση των κοινοτικών ρυθμίσεων με την απειλή του παγώματος
της καταβολής των επιδοτήσεων, παρά την κυβερνητική δέσμευση για κατάργηση των
παρακρατήσεων.
Οι αγρότες εύλογα αντιδρούν και διαμαρτύρονται γιατί μειώνεται ακόμη περισσότερο το
εισόδημά τους.
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις, περικοπές και παρακρατήσεις;"
Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Αργύρης έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα του κυρίου
συναδέλφου, γιατί παρατηρήθηκε μεγάλη καθυστέρηση για την έκδοση της Κ.Υ.Α., πρέπει
να πω ότι κατ' αρχήν έγινε μία μεγάλη προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία όλων των
εμπλεκομένων στο λάδι και ιδιαίτερα των ομάδων παραγωγών, αλλά και των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων. Απόδειξη αυτού είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει οι καταβολές πληρωμών
στις ομάδες παραγωγών Αγρινίου, Αστακού, Αιγιαλείας. Επίσης, είναι έτοιμες προς
πληρωμή οι ομάδες παραγωγών Ολυμπίας, Ηλείας, Πάτρας, Θηβών, Αταλάντης, Ηρακλείου,
Πεζών, Μονοφατσίου, Μαραβέλου. Εκτιμούμε ότι υπάρχει μια καλύτερη ροή. Αυτό απαντά
στο ερώτημα πότε βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση. Ήταν μία συμφωνία μετά από
πολυήμερες διαδικασίες.
Λέτε ότι σε πολλούς νομούς επιβάλλονται αυθαίρετες περικοπές. Δεν υπάρχει καμία
περικοπή στο λάδι. Δεν πρόκειται κατ' αρχήν για την επιδότηση. Πρόκειται για
προκαταβολή της επιδότησης η οποία γίνεται με δύο τρόπους. Κατ' αρχήν υπάρχουν
τριάντα τρεις νομοί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν δεκαέξι νομοί όπου
κάποιες ποσότητες, για τις οποίες έχουν κάνει αίτηση οι παραγωγοί, είναι πάνω από
τις ελαιοκομικές ζώνες. Όσοι παραγωγοί έχουν ποσότητες ίσες με αυτές των
ελαιοκομικών ζωνών πηγαίνουν και αυτόματα παίρνουν την προκαταβολή.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ)
Όσοι παραγωγοί έχουν ποσότητες πάνω από την ελαιοκομική ζώνη, αν αποδέχονται την
ελαιοκομική ζώνη, η οποία είναι αποτέλεσμα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της
Διεύθυνσης Γεωργίας με εκπρόσωπο των αγροτών και του Οργανισμού Ελαιολάδου, κάνουν
μια αίτηση ότι αποδέχονται τη ζώνη. Εάν δεν την αποδέχονται, μπορούν να κάνουν
ένσταση με τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν τα χρήματά τους.
Δεν υπάρχει περιθώριο όπου σταματάει η διαδικασία τα Χριστούγεννα. Ο δικός μας
στόχος και τον έχουμε δώσει αυτό το στόχο και στις ομάδες παραγωγών και στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, είναι να μπορέσουν οι παραγωγοί να πάρουν τα χρήματα
μέχρι 16 Δεκεμβρίου πριν από τις γιορτές.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία αντίσταση σε ορισμένες περιοχές. Και το μόνο

που γίνεται είναι να βλαφτεί το εισόδημα των παραγωγών λαδιού. Θα έπρεπε να είχαμε
διευκολύνει όλη τη διαδικασία, ώστε να έχουν οι παραγωγοί τα χρήματα στα χέρια τους
για να μην πέσουν θύματα των όποιων πιέσεων της τιμής του λαδιού προς τα κάτω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Για τις παρακρατήσεις δεν μας είπατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Πρέπει να πω ότι στην προκαταβολή δεν
γίνεται καμία παρακράτηση. Το 100% κατατίθεται σε λογαριασμό του παραγωγού. Από
φέτος όλα τα χρήματα πηγαίνουν σε όλους τους παραγωγούς. 'Εχουν ανοιχτεί
λογαριασμοί και κατατίθενται στο λογαριασμό του παραγωγού χωρίς καμία παρακράτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι γιατί ο Υφυπουργός είναι εκτός
πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν είναι σωστά αυτά που μας είπε.
Καμία συμφωνία δεν έχει υπάρξει για την καθυστέρηση κατ' αρχήν επί ένα ολόκληρο
χρόνο της έκδοσης της αποφάσεως. Ένα ολόκληρο χρόνο για το περσινό λάδι και θα
δίνεται η προκαταβολή ένα χρόνο μετά, όταν προβλέπεται δυνατότητα καταβολής των
επιδοτήσεων και έχετε υποχρέωση να την τηρήσετε από τις 15 Οκτωβρίου; Είναι σοβαρά
αυτά πού μας λέει ο κύριος Υφυπουργός στην Αίθουσα;
Δεύτερον για τις περικοπές. Και βεβαίως υπάρχουν περικοπές και βεβαίως σε ορισμένες
περιοχές με βάση τα απαράδεκτα κριτήρια ζωνών τα οποία έχουν καθιερωθεί και τα
οποία είναι άδικα όπως όλοι οι συνάδελφοι διακηρύσσουμε εδώ στη Βουλή με την
ευκαιρία και άλλων ερωτήσεων επιβάλλονται περικοπές άδικες, αυθαίρετες, ακριβώς
γιατί δεν καταφέρατε να εξασφαλίσετε υψηλό πλαφόν παραγωγής -ο κ. Ανωμερίτης
ευθύνεται γι' αυτό όπως είναι γνωστό- και περιοριστήκατε στους τετρακόσιους είκοσι
χιλιάδες τόνους, όταν είναι γνωστό ότι η Ισπανία με τον Πρωθυπουργό της που
παρενέβη ακόμη και την τελευταία στιγμή και δεν πανηγύριζε πολύ προτού ολοκληρωθούν
οι διαπραγματεύσεις όπως κάνετε συστηματικά εσείς και με το βαμβάκι και με το λάδι
και με τον καπνό και με όλα τα προϊόντα, εξασφάλισε αύξηση της εθνικής
επιχορηγούμενης παραγωγής για τους εκατόν σαράντα χιλιάδες πρόσθετους τόνους. Εσείς
περιορίσατε πολύ την παραγωγή θριαμβολογήσατε ότι είναι επαρκής η ποσότητα που
καλύπτεται και φθάσαμε στο σημερινό αδιέξοδο.
΄Οσον αφορά δε τις παρακρατήσεις που αρνείστε να μας πείτε αγνοείτε ότι υπάρχει
εκβιαστικό δίλημμα στους αγρότες να υποβάλουν μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά και
μία εντολή εξουσιοδότηση -το έντυπο έχει δημοσιοποιηθεί και στον Τύπο- όπου
εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος φορέας να παρακρατεί και υπέρ του ΕΛΓΑ και υπέρ της
Ελαιουργικής που δεν αποδίδει τίποτα. Και το πρόβλημα είναι ότι αν δεν τηρήσουν
αυτήν τη διαδικασία τους εκβιάζουν ότι θα παγώσουν τις επιδοτήσεις. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Μην είστε εκτός τόπου και χρόνου. Είστε ανίκανοι είστε
αποτυχημένοι, μην μας παραπληροφορείτε κιόλας εδώ μέσα με τα θέματα του ελαιολάδου.
Υπάρχουν κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, και η Κυβέρνηση αγνοεί
την πραγματικότητα. Και στη Μεσσηνία υπάρχουν προβλήματα και στην Κρήτη υπάρχουν
προβλήματα και στη Λέσβο υπάρχουν προβλήματα αλλά δυστυχώς όσο και να φωνάζουν οι
αγρότες εσείς ζείτε στον κόσμο σας.

