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Θέμα: «Επιςτροφή καταβληθέντοσ ποςού»
Κ Υπουργζ, θ ςφνταξθ και αποςτολι αυτισ τθσ επιςτολισ διαμαρτυρίασ προσ εςάσ
προκφπτει από τθν επιτακτικι ανάγκθ να ςασ ενθμερϊςω για τθν πολφ δυςχερι κζςθ που
βρίςκομαι από το 2018 μζχρι και ςιμερα λόγω τθσ ιδιότθτασ μου, του παραγωγοφ
κθπευτικϊν προϊόντων.
Στισ 21/3/18 πραγματοποιικθκε δειγματολθψία ςε πελάτθ μου, ςε κατάςτθμα
εμπορίασ νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθν Κόρινκο, από τθ ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινκίασ ςε
ςπανάκι που υποτίκεται ότι ιταν δικό μου, όπου και ανιχνεφκθκαν υπολείμματα ενόσ
απαγορευμζνου ςκευάςματοσ φυτοπροςταςίασ.
Παρόλο που, ςτισ 19/4/2018, υπζβαλλα ςτθν Περιφζρεια που υπάγομαι τισ κζςεισ
μου όςον αφορά τθν ποιότθτα του προϊόντοσ μου και τισ αντιρριςεισ μου όςον αφορά τθν
τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ τθσ δειγματολθψίασ από τθν πλευρά τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ, απορρίφτθκαν φυςικά και μου επιβλικθκε το πρόςτιμο ποςοφ 16.150€.
Ωσ ςαν πιςτοποιθμζνοσ παραγωγόσ που είμαι, τθρϊντασ όλα τα πρότυπα και
ζχοντασ απόλυτθ γνϊςθ των καταςτάςεων, κατζφυγα ςτθν επιτροπι ενςτάςεων του
υπουργείου ςασ προκειμζνου να δικαιωκϊ και για τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν
ιμουν υποχρεωμζνοσ να πλθρϊςω το παράβολο των 1616 € (ςτισ 4/10/2018), το οποίο και
κατζβαλα με αυςτθρζσ προκεςμίεσ που ζπρεπε να τθριςω.
Στο χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε μζχρι να ςυςτακεί θ επιτροπι (ςτισ
12/11/2019, μετά από 13 μινεσ)και χωρίσ να ζχει βγει κάποια τελικι απόφαςθ, ζγινε θ
κράτθςθ ολόκλθρου του ποςοφ του προςτίμου μζςω τθσ εφορίασ χωρίσ καμία ενθμζρωςθ.
Προφανϊσ ότι είμαι ζνα πιςτοποιθμζνοσ παραγωγόσ και ζχοντασ τελζςει και
Πρόεδροσ του Αγροτικοφ Συνεταιριςμοφ Παραγωγϊν Κθπευτικϊν Μεγάρων (όπωσ
αναφζρεται και ςε επιςτολι του κ.Δ.Βλάχου με υπ’αρ.9289/13-09-18) δεν ζχει καμία αξία
και ουςία από τθν ςτιγμι που ο κάκε εντεταλμζνοσ υπάλλθλοσ μπορεί να εκτελεί τθν
εργαςία του χωρίσ να τθρεί τουσ βαςικοφσ κανόνεσ που προβλζπει το εκάςτοτε πρωτόκολλο
χωρίσ καμία ευκφνθ ωσ κοινωνικόσ λειτουργόσ.
Ο κάκε παραγωγόσ, εν αντίκεςθ με ζνα αρμόδιο υπάλλθλο μιασ υπθρεςίασ, είναι
υπεφκυνοσ και υπόλογοσ ανά πάςα ςτιγμι για τισ καλλιζργειεσ του, ανεξαρτιτωσ αν είναι
παιδί ενόσ κατϊτερου κεοφ, αν προζρχεται από κάποια κοινωνικι ομάδα χωρίσ ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά και δουλεφει κακθμερινά 18-20 ϊρεσ, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα για να
τροφοδοτεί τουσ πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ.
Στισ 27/4/20 θ ζνςταςθ μου ζγινε αποδεκτι από τθν επιτροπι, δικαιϊκθκα, και
ξεκίνθςε θ διαδικαςία επιςτροφισ των χρθμάτων θ οποία ακόμα δεν ζχει ολοκλθρωκεί
διότι χρειάηεται να υποβάλλω φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. Τισ ενθμερότθτεσ
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αυτζσ δεν μπορϊ να τισ πάρω λόγω οικονομικϊν εκκρεμοτιτων που ζχω ςτθν ΔOΥ, οι
οποίεσ δθμιουργικθκαν εξαιτίασ αυτϊν των γεγονότων. Επίςθσ το αρμόδιο γραφείο του
Υπουργείου ςασ με ενθμζρωςε ότι αν δεν υποβάλλω τισ ενθμερότθτεσ μζχρι τζλοσ του
χρόνου τα ςχετικά εντάλματα κα ακυρωκοφν και κα ξεκινιςει θ διαδικαςία εκ νζου,
δθλαδι κα χακεί και άλλοσ πολφτιμοσ χρόνοσ και οι υποχρεϊςεισ μου κα ςυνεχίςουν να
αυξάνονται.
Εν ολίγοισ λιφκθκε από το Υπουργείο ςασ μια απόφαςθ επιβολισ προςτίμου
υψθλοτζρου από τα ανϊτερα επιτρεπτά όρια, χωρίσ να ζχει εξεταςτεί θ υπόκεςθ μου με
τθν πρζπουςα ςθμαςία, και εγϊ ζπρεπε να τθν αντιμετωπίςω και να προςπακϊ να
επιβιϊςω μζςα ςε αυτι τθν δφςκολθ οικονομικι κατάςταςθ που εςείσ με φζρατε. Τϊρα,
μετά πάνω από δυο χρόνια και, ςυνεχίηω να ταλαιπωροφμε και να μθν μπορϊ να πάρω τα
χριματα μου πίςω.
Εςείσ , ςαν Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ζχοντασ ζντονο το αίςκθμα κοινωνικισ
ευκφνθσ , πιςτεφω ότι δεν κα επιτρζπατε να ςυντθρείτε ζνα παρακράτοσ το οποίο βλζπει
τουσ τροφοδότεσ του με μίςοσ. Επιβάλλεται ωσ κυρϊςεισ ςτουσ παραγωγοφσ, υπζρογκα
χρθματικά ποςά προςτατεφοντασ ποιον; Τθν δθμοςία υγεία; Βελτιϊνοντασ τι; Τθν ςωςτι
χριςθ φυτοφαρμάκων; Το μόνο που καταφζρνετε είναι ο οικονομικόσ κατιφοροσ των
πιςτοποιθμζνων παραγωγϊν και θ οικονομικι ενίςχυςθ του ταμείου του Υπουργείου ςασ.
Για το λόγο αυτό είναι επιτακτικι ανάγκθ να παρζμβετε ϊςτε να μου επιςτραφοφν
άμεςα τα χριματα χωρίσ τθν υποβολι φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Από
τθν ςτιγμι που ζνασ παραγωγόσ δικαιϊνεται από τθν αρμόδια επιτροπι κα πρζπει να
αποηθμιϊνεται με τθν ίδια ταχφτθτα και αμεςότθτα που του επιβάλλατε το πρόςτιμο και
πιρατε τα χριματα του.
Κ Υπουργζ είναι λογικό να μθν ζχετε ακριβισ εικόνα των διαδικαςιϊν τθσ κάκε
υπθρεςίασ του Υπουργείο ςασ όμωσ κεωρϊ πολφ ςθμαντικό να ςασ ενθμερϊςω για τθν
υπάρχουςα κατάςταςθ προκειμζνου να παρζμβετε όχι μόνο για τθν διεκπεραίωςθ τθσ
δικισ μου υπόκεςθσ αλλά και για να υπάρξει μια ριηικι αλλαγι ςτθν υπάρχουςα νομοκεςία
και να βοθκθκοφν μελλοντικά όλοι οι πιςτοποιθμζνοι παραγωγοί που κα βρεκοφν ςτθν
κζςθ μου.
Παρακαλϊ να ςυνειδθτοποιιςετε τθν ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ και να
ανταποκρικείτε άμεςα.
Θα αναμζνω.
Με εκτίμθςθ,
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Κοιν.: 1)Πρόεδρο τησ δημοκρατίασ, Κα Κατερίνα Σακελλαροποφλου

2)Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητςοτάκη
3)Πρόεδρο τησ Βοφλησ, κ.Κωνςταντίνο Ταςοφλα
4)Αντιπρόεδρο τησ Βουλήσ, κ.Αθανάςιο Μποφρα
5) Υπουργό ανάπτυξησ, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
6)Υπουργό Οικονομικών ,κ.Χρήςτο Σταϊκοφρα
7)Αρχηγό Αξιωματικήσ Αντιπολίτευςησ Αλζξη Τςίπρα
8)Αρχηγό «Κινήματοσ Αλλαγήσ», κ.Φώφη Γεννηματά
9)Γεν.Γρ. «Κ.Κ.Ε.», κ .Δημήτριο Κουτςοφμπα
10)Αρχηγό «Ελληνικήσ Λφςησ», κ.Κυριάκο Βελοπουλου
11)Αρχηγό «Μερα 25», κ.Γιάνη Βαρουφάκη
12)Βουλευτή κ.Γεώργιο Κότςιρα
13) Αναπληρωτή Γραμματζα & Διευθυντή τησ Γραμματείασ Αγροτικών Φορζων ΝΔ,
κ.Βαςίλη Χριςτοδουλάκη
14)Συνήγορο του Πολίτη
15)Εφημερίδεσ

