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  Παράταση έως τέλος του χρόνου στην εφαρμογή του νόμου για τους συνεταιρισμούς
  

Ακολουθεί Δελτίο Τύπου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

      

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας κατά
τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε σήμερα, αναφέρθηκε στο έργο που
πραγματοποιείται στο Υπουργείο, κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. 
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις τρέχουσες δραστηριότητες,  όπως οι πληρωμές των
επιδοτήσεων και αποζημιώσεων στους αγρότες, η παράταση έως τέλος του χρόνου στην
εφαρμογή του νόμου για τους συνεταιρισμούς, η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την
αντιμετώπιση της δακοκτονίας και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ΚΑΠ .
Ακολουθεί αναλυτικά η Συνέντευξη του Υπουργού: 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας καλέσαμε σήμερα προκειμένου να
σας ενημερώσουμε για τρέχοντα θέματα του Υπουργείου, παρά το γεγονός ότι
υπολείπονται περίπου άλλες δέκα ημέρες θητείας της υπηρεσιακής κυβέρνησης, διότι
ελπίζουμε να έχει σχηματιστεί Κυβέρνηση στις 18-20 Ιουνίου. 
Η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κ. Παναγιώτη Πικραμμένου προσπαθεί  μέχρι το τέλος
της σύντομης θητείας της να λειτουργήσει το κράτος, να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες
που υπήρχαν, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στη συνέχεια της κρατικής
λειτουργίας και επίσης να πάρει αποφάσεις, οι οποίες, δε θα δεσμεύουν πολιτικά την
επόμενη πολιτική ηγεσία.
Όπως γνωρίζετε, ο ρόλος ενός υπηρεσιακού, μεταβατικού, προσωρινού, Υπουργού είναι να
λύνει τα καθημερινά προβλήματα, να ανταποκρίνεται στην καθημερινή διαχείριση, αλλά και
ταυτόχρονα να επεξεργάζεται ορισμένες εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε ο επόμενος
Υπουργός να μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Έτσι τον
αντιληφθήκαμε αυτό το ρόλο και πιστεύω ότι μέχρι τώρα αυτό κάναμε και αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε.
Διάφορες εκκρεμότητες έχουν προχωρήσει κι έχουν λυθεί, όπως παραδείγματος χάρη,
υπεγράφη, σήμερα, το ζήτημα του ποιοτικού παρακρατήματος του ελαιολάδου, που αφορά
αρκετούς ελαιοπαραγωγούς. 
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Επίσης, υπεγράφη τροποποίηση της ΚΥΑ για το θέμα των γεωτρήσεων, με  την οποία
δίνεται εκ νέου παράταση, έως την 17η Δεκεμβρίου 2012. 
Σε ότι αφορά το θέμα των συνεταιρισμών, όπου, όπως γνωρίζετε, δεν έγινε δυνατό για
αντικειμενικούς λόγους να γίνουν οι μετατροπές που προβλεπόταν από τον τελευταίο νόμο
στις Ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών, δίνεται παράταση έως το τέλος του έτους,
προκειμένου  να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετατροπής τους. 
Μέσα στις επόμενες μέρες, θα υπογραφεί μία απόφαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση
της τευτλοκαλλιέργειας. Είναι ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό, αφορά πάρα
πολλούς τευτλοκαλλιεργητές, οι οποίοι θα μπορούν τώρα μέσω της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της καλλιέργειας να εισπράττουν 30 ευρώ το στρέμμα, πέραν, βεβαίως, της
ενιαίας ενίσχυσης.  
Για το θέμα των καταστροφών στην  Περιφέρεια της Θεσσαλίας από τις πρόσφατες
χαλαζοπτώσεις, υπήρξε ευρεία σύσκεψη με τους φορείς της περιοχής και ήδη έχουμε
διαθέσει πάρα πολλούς γεωπόνους από άλλες υπηρεσίες στον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να
προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές εκτιμήσεις. 
Σε ότι αφορά το ζήτημα της δακοκτονίας, θα λάβουμε την άδεια από το ΣΤΕ, ώστε να
προχωρήσουμε στην πρόσληψη 1500 εποχικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην
αντιμετώπιση του προβλήματος.  
Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω κάποια θέματα, τα οποία μπορεί να μην είναι άμεσα, αλλά
είναι πολύ σημαντικά και αφορούν τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής. 
Στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στη Δανία συζητήθηκαν πάρα πολύ
ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως το πώς η αγροτική παραγωγή, η αγροτική οικονομία μπορεί
να συμβάλλει στο «πρασίνισμα της οικονομίας». Οι συζητήσεις θα συνεχισθούν στις 18
Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο και αναμένεται να είναι εξίσου ενδιαφέρουσες.  Δεδομένου ότι
δεν θα έχει σχηματιστεί η νέα Κυβέρνηση, θα παραστώ στο Συμβούλιο Υπουργών και για το
σκοπό αυτό έχω ζητήσει να ενημερώσω τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και να έχω
τις απόψεις τους για  βασικά ζητήματα, όπως η «περιφερειοποίηση» της ενιαίας ενίσχυσης,
το ζήτημα της ενιαίας ενίσχυσης στους βοσκότοπους. Για τα εν λόγω ζητήματα έχουν
συσταθεί Ομάδες Εργασίας.
Επίσης, δημιουργήσαμε μια Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από καθηγητές ειδικούς σε
θέματα αγροτικής πολιτικής, ώστε να τεθούν οι  στρατηγικοί  στόχοι στον αγροτικό τομέα. 
Τέλος, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη από μένα και τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Ζαννιά, συγκροτήσαμε Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, με
συμβουλευτικό ρόλο για τη χάραξη μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής. 
Γίνεται απ΄ όλους μας μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στη
λειτουργία του κράτους. 
Ευχαριστώ τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, τους Οργανισμούς ΕΛΓΑ και
ΟΠΕΚΕΠΕ, όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή μου συμπαραστάθηκαν
ώστε να φέρουμε σε πέρας  αυτό το δύσκολο έργο. 
Και πάλι σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αγροτικών
συνεταιρισμών είχαν περιθώριο ως τις 30 Ιουνίου και είπατε ότι πάτε μέχρι τέλος του
χρόνου με παράταση, έτσι; 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η δυνατότητα με βάση το Ν.4015/2011 είναι να δοθεί παράταση έξι μηνών. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής, μέχρι στιγμής όμως πόσοι Συνεταιρισμοί δεν
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έχουν κάνει αίτηση εγγραφής στο μητρώο;
Γ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από ότι φαίνεται γύρω στους 3,5 χιλιάδες δεν έχουν κάνει αίτηση να
εγγραφούν στο μητρώο, δεν εμφανίστηκαν δηλαδή. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είχατε επαφές με κόμματα, μιλήσατε για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή την
οποία έχουμε ως χώρα, υπάρχει κάτι το οποίο θα ζητήσουμε μετ’ επιτάσεως κατά τη
διάρκεια της συζήτησης εκεί; Είναι η εμπροσθοφυλακή μας ουσιαστικά.. 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, η διαπραγμάτευση που αφορούσε τους πόρους έχει ήδη γίνει, έχει
τελειώσει, δηλαδή, δε μπορούμε εμείς να ξαναφέρουμε το ζήτημα των πόρων.       Εκείνο
που μπορούμε να κάνουμε και που κάναμε και την προηγούμενη φορά είναι σ’ επιμέρους
ζητήματα να μπορέσουμε να κάνουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να ταιριάζει στην
ελληνική πραγματικότητα. 
Τα προβλήματα του αγροτικού τομέα είναι περίπου κοινά για όλα τα κόμματα, όπως και
θέματα της Παιδείας και της Υγείας.  Δεν υπάρχουν μεγάλες διαχωριστικές γραμμές, δε
μπορεί κανένας να πει ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαχωριστική γραμμή ιδεολογική ή
πολιτική.
Το θέμα είναι πώς μπορούμε και να διαπραγματευθούμε και να πάρουμε καλύτερους όρους
και βεβαίως να έχουμε την καταλληλότερη τεχνοκρατική δεξιοτεχνία που έχει πολύ μεγάλη
σημασία, να τα εφαρμόσουμε. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχετε ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα. Θέλω να ρωτήσω, σε
προσωπικό επίπεδο πού τα βρήκατε σκούρα; Δηλαδή πώς τα βρήκατε βλέποντας από
μακριά κι από κοντά και ποιες θεωρείτε ότι είναι τελικά οι σημαντικότερες ελλείψεις; Αν
άλλαξε κάτι στην οπτική σας. 
Κι ένα δεύτερο ερώτημα, απευθύνομαι στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχέση με την
ιστορία με τα χωράφια, με τις γαίες τις ανεκμετάλλευτες του Υπουργείου Γεωργίας: Τι
ποσοστό αιτήσεων έχουμε, πώς πάει αυτό το πρόγραμμα; 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να πω δυο πράγματα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνατε. Πώς
ένας  ακαδημαϊκός βλέπει τα πράγματα στον αγροτικό τομέα,  στην αγροτική οικονομία και
στην ύπαιθρο και πώς τα βλέπει όταν έρχεται ως Υπουργός . 
Πρέπει να σας πω ότι μερικά πράγματα τα φανταζόμουν, περίπου, όπως τα βρήκα.  Μερικά
πράγματα φανταζόμουν ότι θα έχουν λίγο περισσότερο προχωρήσει απ’ όσο είχαν
προχωρήσει. Δε μπορώ όμως να πω, ειλικρινά σας το λέω, ότι βρήκα κάτι που να με
εκπλήσσει ιδιαίτερα. Περίπου είχα την αίσθηση ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εκείνο
που μπορώ, επίσης, να σας πω μ’ έναν εξομολογητικό τόνο είναι ότι για μένα αποτελεί
πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία το γεγονός αυτό και θα το μεταφέρω, μετά το τέλος της
θητείας μου, στα πανεπιστημιακά έδρανα.                     
Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλιώς να τα φαντάζεσαι και περίπου να τα
υποψιάζεσαι και αλλιώς να τα βλέπεις στην καθημερινότητα. Ξέρετε, αυτή είναι μια μεγάλη
εμπειρία που είχα πραγματικά, ειλικρινά σας το λέω, την τύχη να την ζήσω. Φαντάζομαι ότι
και οι φοιτητές μας στα Πανεπιστήμια, θα επωφεληθούν από τη δική μου εμπειρία.
Τώρα για το πρόγραμμα της διανομής της γης το οποίο συνεχίζεται. Θα ήθελα να σας πω
ότι τα κριτήρια είναι σωστά, δηλαδή οι άνεργοι και οι νέοι που έχουν σπουδές γεωπονικού
χαρακτήρα να μπορούν να αποκτήσουν γη κατά προτεραιότητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει
κάποιος που να τους καθοδηγεί. Βεβαίως, υπάρχει ο νέος Οργανισμός, ο ΕΛΓΟ, ο οποίος
ελπίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει τους νέους αυτούς ανθρώπους. Για τις αιτήσεις θα σας
μιλήσει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Καπρέλης.    

 3 / 6



Είδηση 280

Α. ΚΑΠΡΕΛΗΣ: Θα σας πω δυο - τρία νούμερα, γιατί δεν τα έχω όλα μαζί μου. Κατ’ αρχάς,
έχουν προχωρήσει σε διάθεση μίσθωση μέχρι σήμερα 88 αγροτεμάχια στην Ξάνθη – Καβάλα
και αμέσως στις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη. 
Η διαδικασία, όπως έχει εξηγηθεί και σε άλλες συνεντεύξεις Τύπου συνεχίζεται, όπως είχε
ξεκινήσει. Κάθε Πέμπτη υπάρχει ανάρτηση, αυτές τις δύο εβδομάδες μέχρι τις  εκλογές,
υπάρχει αναστολή αυτής της διαδικασίας, διότι οι Περιφερειακές Ενότητες εμπλέκονται
στις εκλογικές διαδικασίες. 
Η ανάρτηση των αγροτεμαχίων αυτή τη στιγμή είναι στα 2.176 αγροτεμάχια. Υπάρχει
εκδήλωση ενδιαφέροντος από περίπου 3.700 ενδιαφερόμενοι και είναι σε διαδικασία
αξιολόγησης. Ελέγχονται από τις Περιφέρειες 21.000 αγροτεμάχια και αφορούν 400.000
στρέμματα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα κατ’ αρχήν μια ενημέρωση γιατί ρωτάνε πάρα πολλοί
παραγωγοί σε ποιο σημείο βρίσκεται η αξιολόγηση στα Σχέδια Βελτίωσης; Είναι πολύ
σημαντικό θέμα όπως ξέρετε, να μας ενημερώστε σας παρακαλώ. Το δεύτερο, που θα ήθελα
να σας ρωτήσω είναι για τις αποζημιώσεις, μια και εδώ οι ηγεσίες του ΕΛΓΑ και του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Την περασμένη εβδομάδα στη σύσκεψη που κάνατε με τη Λάρισα σας
κατατέθηκε μία πρόταση, η οποία λέει να μην κάνουν οι αγρότες επανασπορά, ώστε να
εξοικονομήσουν και χρήματα και είναι και πιεσμένοι οικονομικά κλπ. και να λάβουν την
διαβεβαίωση από την πολιτεία, άσχετα αν η Κυβέρνηση αυτή είναι υπηρεσιακή, ώστε να
πάρουν την αποζημίωση δυνητικής επανασποράς και τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Αν υπάρχει
κάποια εξέλιξη επ’ αυτού, αν μπορείτε να πείτε κάτι δημόσια, γιατί ξέρετε ότι κυκλοφορούν
διάφορες φήμες. Και αν μου επιτρέπετε και μια προσωπική ερώτηση. Απ’ ότι έχουμε μάθει
και κομματικά στελέχη με τα οποία συναντηθήκατε την περασμένη εβδομάδα, αλλά και οι
εκπρόσωποι των αγροτών και των συνεταιριστών σας είπαν, εξέφρασαν την ευχή, την
επιθυμία να παραμείνετε στη θέση αυτή και ως κανονικός υπουργός αν μου έχει μεταφερθεί
σωστά μία στιχομυθία. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς θα δείχνατε ένα ενδιαφέρον με
δεδομένο ότι η Νέα κυβέρνηση θα είναι ούτως ή άλλως Κυβέρνηση συνεργασίας; Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για το θέμα της επανασποράς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σύσκεψη με
φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Καταλήξαμε ότι πρέπει να ελεγχθούν από τον ΕΛΓΑ
τα χωράφια και εάν υπάρχουν δυνατότητες επανασποράς, αυτή θα  προχωρήσει. Εάν όμως
για αντικειμενικούς λόγους, όπως φάνηκε δεν υπάρχει δυνατότητα επανασποράς θα γίνει
ακριβώς αυτό που είπατε, δηλαδή θα πάρουν τα δικαιώματα αυτά και θα πάρουν βεβαίως
και τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις εκτιμήσεις που θα κάνουν οι
εκτιμητές του ΕΛΓΑ. 
Εγώ εξέφρασα την ευχή να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός ο τρόπος, με τον
οποίον θα γίνουν οι εκτιμήσεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. 
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημα σας.  Η αλήθεια είναι ότι έχει εκφραστεί η ευχή και
από τα κόμματα, και από διάφορα στελέχη του αγροτικού χώρου να παραμείνω Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής δεν είναι καθόλου εύκολο να πάρει
κανένας τέτοια απόφαση. Διότι, όσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η εμπειρία, τόσο επίπονη και
δύσκολη είναι και πολλές φορές μπορεί να είναι και πολιτικά επικίνδυνη. Διότι τώρα
είμαστε υπηρεσιακοί, αλλά μεθαύριο θα είμαστε πολιτικοί και θα υφιστάμεθα, προφανώς,
τις πολιτικές πιέσεις ένθεν – κακείθεν.
Εάν, όμως, υπάρξει, ειλικρινά σας το λέω, κάποια Κυβέρνηση Οικουμενική, δηλαδή, κάποια
Κυβέρνηση όπου θα μετέχουν τα περισσότερα κόμματα και μου πρότειναν να παραμείνω
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Υπουργός, για το καλό της χώρας θα το δεχόμουνα. 
Για τα Σχέδια Βελτίωσης υπάρχει ένα θέμα, έχουν καθυστερήσει αρκετά. Διότι οι υπηρεσίες
της Ειδικής Γραμματείας δεν μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Ζητήθηκε η συνδρομή του
Υπουργείου, δόθηκε,  αλλά και πάλι δεν προχώρησαν τα πράγματα, διότι υπήρξε ζήτημα
γνώσεων των υπαλλήλων. Τώρα έχει δοθεί σε  ιδιώτες και προχωρά η διαδικασία.  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός σε ότι αφορά τις πληρωμές;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προγραμματισμός υπάρχει. Σε ότι αφορά την εξισωτική αποζημίωση, η οποία
δίνεται από εθνικούς πόρους,  είμαι σε στενή επαφή με τους περισσότερους Υπουργούς,
προκειμένου να εξοικονομηθούν κάποιοι πόροι και να δοθούν τα χρήματα.
Ο προγραμματισμός είναι ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν δοθεί τα
περισσότερα τουλάχιστον χρήματα. Βεβαίως αυτό εξαρτάται από τη δημοσιονομική
κατάσταση της χώρας. Ο προγραμματισμός είναι σαφής, συγκεκριμένος, έχουμε κάνει όλες
τις ενέργειες, υπάρχει όμως, όπως ήδη γνωρίζετε,  ζήτημα διαθεσιμότητας των πόρων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την εξισωτική αποζημίωση. Πόσο είναι
το ποσό αυτό;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Προγραμματίζεται ένα ποσό 100 εκ. ευρώ. Κανονικά έπρεπε να είναι 160 εκ.,
για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα δοθούν τα 100 εκατ.
ευρώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ότι θα έχετε επαφές με τους εκπρόσωπους των Κομμάτων. Θα
έχετε κάποιο ραντεβού; Θα είναι όλοι μαζί;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχω ζητήσει να δω χωριστά έναν έναν τους Πολιτικούς Αρχηγούς ή τους
εκπροσώπους τους.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα υπάρξουν άλλες πληρωμές;
Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ: Είναι το ποιοτικό παρακράτημα του ελαιολάδου, περίπου 10 εκατ. ευρώ,  το
ποιοτικό παρακράτημα των βοοειδών, περίπου 10 εκατ. ευρώ,  το Μέτρο 144 για 16.000
καπνοπαραγωγούς,   περίπου 24-25 εκ.,  και οι ελαιώνες των μικρών νησιών του Αιγαίου,
αφορά ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ για 50.000 παραγωγούς. Επίσης, χορηγούνται
ενισχύσεις στη βιολογική γεωργία, στη βιολογική κτηνοτροφία, αφορούν το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά πρόκειται για ένα ποσό περίπου 70 εκ. ευρώ. 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρόκειται για ενέσεις ρευστότητας, μπορεί να είναι μικρές αλλά είναι λόγω
της οικονομικής συγκυρίας είναι πολύ σημαντικές. Καταλαβαίνω πολύ καλά τη δυσκολία
που βρίσκονται σήμερα οι αγρότες,  οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι αγροτικές
επιχειρήσεις. Κυρίως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Δεν υπάρχουν, ούτε
πληρώνονται έγκαιρα για τα προϊόντα που παραδίδουν, ούτε έχουν βεβαίως και πρόσβαση
οι περισσότεροι από αυτούς στις Τράπεζες.
Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με τον Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, τον ρώτησα,
«που βρισκόμαστε;» και μου είπε ότι «είμαστε περίπου όπως και πέρσι» από πλευράς
κεφαλαίων κίνησης, εννοώ. 
Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, θα σας ενημερώσει ο κ. Σαρρής.
Θ. ΣΑΡΡΗΣ: Ο ΕΛΓΑ σήμερα, όπως γνωρίζετε, καταθέτει στους λογαριασμούς των
παραγωγών, 2,5 εκατ. ευρώ. Την άλλη εβδομάδα θα καταβάλλει άλλα 5 εκατ. ευρώ και έτσι
ολοκληρώνεται η καταβολή των αποζημιώσεων σε παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές το
έτος 2011. Σε ότι αφορά τα προγράμματα ΠΣΕΑ, αν όλα πάνε καλά, θα δοθούν άλλα  55
εκατ. ευρώ μέχρι τέλος του έτους και  θα καλύπτουν όλα τα προγράμματα ΠΣΕΑ μέχρι και
το ’10. Δηλαδή, κλείνουμε όλα τα θέματα των πυρκαγιών του 2007, 2008, 2009 τους
παγετούς και τα λοιπά. Για τις ζημιές που έχουν γίνει μέσα στο 2012 είμαστε έτοιμοι,
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έχουμε οργανωθεί σωστά και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι αγρότες που δεν πλήρωσαν εισφορά το 2011;
Θ. ΣΑΡΡΗΣ: Οι αγρότες που δεν πλήρωσαν εισφορά το 2011, δικαιούνται αποζημίωση το
2012, με τη μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να πληρώσουν και την εισφορά του 2011. Θα
πληρώσουν αυτά που οφείλουν. Θ’ αποζημιωθούν ανεξάρτητα από το αν θα πληρώσουν ή
όχι την εισφορά του 2011. Εγώ, όμως, τους καλώ να πληρώσουν και την εισφορά του 2011.
Την εισφορά του 2012 θα την πληρώσουν οπωσδήποτε για ν’ αποζημιωθούν, αλλιώς δεν
αποζημιώνονται. 
Το θέμα τίθεται γι’ αυτούς, οι οποίοι το 2011 δεν πλήρωσαν.
 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ένα τελευταίο για να κλείσουμε: Έχετε κάποια εικόνα των
αποζημιώσεων του 2011; 
Θ. ΣΑΡΡΗΣ: Νομίζω ότι το σύνολο των χρημάτων που χρειάστηκε και που θα χρειαστεί
μέχρι το τέλος Ιουνίου, είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν δεν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση εγώ θα σας ευχαριστήσω για την
παρουσία σας και τη συνεργασία σας.
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