
 

Η δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκό 191/2016 απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο θαη ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο Γεκνηηθνύο 

Σπκβνύινπο θ.θ. Χνλδξνιέν Ισάλλε, Παηλέζε Γξεγόξην, Κακπύιε Άγγειν θαη Αδάκε 

Παλαγηώηε, ζπλεδξίαζε ζηηο 25/10/2016 ζην γξαθείν ηνπ Γήκαξρνπ θ. Παλαγηώηε Μαληά θαη 

παξνπζία ηνπ, απνθάζηζε ηε ζύληαμε θαη απνζηνιή ηνπ παξαθάησ ςεθίζκαηνο: 

ΦΗΦΙΜΑ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ  

Η θαηάζηαζε ηεο θεηηλήο ειαηνπαξαγσγήο ζηνλ Γήκν καο, είλαη δξακαηηθή. Η παξαγσγή έρεη 

ππνζηεί νιηθή ζρεδόλ θαηαζηξνθή, από δύν παξάγνληεο : 

 Τελ αθαξπία, σο ζπλέπεηα ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (αλνκβξία, πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θ.ιπ)  από ηε κία, αιιά θαη 

 Τελ πξνζβνιή ηνπ δάθνπ από ηελ άιιε, σο ζπλέπεηα ηεο κε εθηέιεζεο ηεο 

δαθνθηνλίαο ζε θακηά Τνπηθή Κνηλόηεηα ηνπ Γήκνπ καο. 

Μπνξεί ν θαζέλαο λα δηαπηζηώζεη, όηη ν πξώηνο παξάγνληαο αθνξά έθηαθηε ζπλζήθε, ε 

νπνία δελ είλαη εύθνιν λα πξνβιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα, αιιά κόλν κε ηελ 

θαηαζθεπή ζεκαληηθώλ ππνδνκώλ άξδεπζεο (π.ρ Νεξά Αλαβάιινπ), πνπ έρνπλ νξγαλσζεί 

ήδε από ηνλ Γήκν καο θαη κπνξνύλ δώζνπλ ιύζε ζην κέιινλ. Όκσο, ν δάθνο είλαη 

αληηκεησπίζηκνο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, αξθεί λα πξνγξακκαηηζηνύλ,  λα ρξεκαηνδνηεζνύλ 

θαη λα πινπνηεζνύλ ζσζηά πξνγξάκκαηα δαθνθηνλίαο. 

Η δαθνθηνλία ζηνλ Γήκν καο είλαη πιένλ κηα πνλεκέλε ηζηνξία. Γελ είλαη δπλαηόλ λα 

ζπαηαινύληαη δηαρξνληθά νηθνλνκηθνί πόξνη ησλ αγξνηώλ, αλζξώπηλνη πόξνη, λα ζπδεηνύλ 

ππεξεζηαθνί, πνιηηηθνί θαη ηνπηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

δαθνθηνλίαο θαη πάληα θάηη λα πεγαίλεη ζηξαβά. Γελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό, γηαηί ην 

κάξκαξν ην πιεξώλνπλ πάληα νη αγξόηεο. 

 



Γηακαξηπξόκαζηε έληνλα πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ηελ θαζηζηνύκε 

απνθιεηζηηθά ππαίηηα γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ιεηςήο από ηελ αθαξπία θεηηλήο παξαγσγήο 

ειηάο θαη ιαδηνύ ηνπ Γήκνπ καο. Γελ καο ελδηαθέξεη αλ νη επζύλεο είλαη πνιηηηθέο ή 

ππεξεζηαθέο. Γελ πνιηηηθνινγνύκε, αιιά κεηαθέξνπκε ηελ θξαπγή αγσλίαο ησλ παξαγσγώλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε ηελ εξρόκελε ρξνληά. Οη ππεξεζίεο εμάιινπ, έρνπλ 

πνιηηηθνύο πξντζηάκελνπο. Τν ζέκα δελ αλέθπςε εθέηνο. Με παιαηόηεξεο νκόθσλεο 

απνθάζεηο, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ καο είρε απνξξίςεη ηα πξνγξάκκαηα 

δαθνθηνλίαο. Σπγθεθξηκέλα, κε ηελ ππ’ αξηζκό 45/2015 νκόθσλε απόθαζή καο, δελ θάλακε 

απνδεθηό ην θνπηζνπξεκέλν από πόξνπο πξόγξακκα ηνπ 2015. 

Δθθξάζακε από ηόηε ηε δηακαξηπξία καο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη επηζεκάλακε όηι οι 

διαδικαζίες ποσ ακολοσθούνηαι κάθε τρόνο, από ηις αρμόδιες σπηρεζίες ηης Περιθέρειας 

Πελοποννήζοσ, είναι αναποηελεζμαηικές και πλήηηεηαι ηο ειζόδημα ηων ελαιοπαραγωγών ηης 

περιοτής μας. Δπίζεο, νκνθώλσο απαηηήζακε η εθαρμογή ηοσ προγράμμαηος δακοκηονίας, 

να γίνεηαι ζηον ζωζηό τρόνο, με ορθό ηρόπο και με επαρκές ποζό, προκειμένοσ να καλύπηεηαι 

η αγροηική παραγωγή ηης περιοτής μας. 

Σηε ζπλέρεηα, ύζηεξα από πξνθνξηθέο δεζκεύζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο ηνπ Γ.Σ, απνδερζήθακε ην πξόγξακκα. Πξνθαλώο, απηό έγηλε 

ζηεξηδόκελνη ζηηο δηαβεβαηώζεηο πνιηηηθώλ θαη ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, όηη 

ην πξόγξακκα ζα εθηειεζηεί ζσζηά. Αληί απηνύ, ην πξόγξακκα ηνπ 2015 εθηειέζηεθε 

ηκεκαηηθά, θαη ην πξόγξακκα ηνπ 2016 δελ εθηειέζηεθε θαζόινπ. 

Τη ζεκαίλεη απηό γηα εκάο; 

Σε αδξά λνύκεξα, ν ζπλνιηθόο ηδίξνο ηεο παξαγσγήο ειηάο θαη ιαδηνύ ζηνλ Γήκν καο είλαη 

πεξίπνπ 8.000.000€ αλά έηνο. Δθέηνο, ε παξαγσγή ιόγσ ηεο αθαξπίαο ήηαλ πεξίπνπ ζην 

40%, άξα πξνζδνθνύζακε αθαζάξηζηα έζνδα 3.200.000€. Τειηθά απηό ην πνζό ζα κεησζεί 

ηνπιάρηζηνλ ζην 60% ήηνη 1.920.000€. Απηό ην πνζό ζα ιείπεη θέηνο από ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία καο, από ηα ζπίηηα ησλ αγξνηώλ θαη από νιόθιεξε ηελ ηνπηθή αγνξά καο. 

Η εηζθνξά ησλ αγξνηώλ γηα δαθνθηνλία, είλαη ην 2% θάζε ηηκνινγίνπ, ήηνη 160.000€ ην έηνο. 

Οη δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάδεημε εξγνιάβσλ απέβεζαλ γηα άιιε κηα ρξνληά 

άγνλεο, όπσο καο πιεξνθόξεζε έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο ζηηο 03/06/2016. Γη’ απηόλ ηνλ 

ιόγν, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο αλαθνίλσζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο 

09/06/2016. Δπαλάιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα άιιε κηα ρξνληά. Γηα εκάο παξακέλεη 

αλαπάληεην ην εξώηεκα γηα πνηό ιόγν νη δεκνπξαζίεο ησλ εξγαζηώλ δαθνθηνλίαο απνβαίλνπλ 

άγνλεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. 



Πξνθαλώο, ζεσξνύκε αδηαλόεηε ηελ πηζαλόηεηα λα ρξεσζεί ε θξάηεζε δαθνθηνλίαο 2% ζηα 

ηηκνιόγηα ησλ αγξνηώλ ηεο Βόξεηαο Κπλνπξίαο γηα ηελ ηξέρνπζα παξαγσγή. 

Δπίζεο ζεσξνύκε αδηαλόεην, λα ελεκεξσλόκαζηε ζηα κέζα Ινπλίνπ όηη κπνξεί λα κε γίλεη 

δαθνθηνλία θαη όηη ζα πξέπεη νη αγξόηεο λα θξνληίζνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο ειηάο από ηνλ δάθν, όπσο καο ελεκέξσζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Γηαλλαθνύξαο κε ην 

ππ’ αξηζκό 142057/32425 έγγξαθό ηνπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηακαξηπξόκαζηε έληνλα απαηηνύκε ηα παξαθάησ: 

 Να κελ πιεξώζεη θξάηεζε 2% γηα δαθνθηνλία θαλέλαο αγξόηεο ζην Δήκν καο 

γηα ηα έηε 2016 – 2017. 

 Να ηεζνύλ ππόςε ηνπ Δήκνπ έγθαηξα (πξηλ ην ηέινο ηεο άλνημεο) νη κειέηεο θαη ε 

ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δαθνθηνλίαο έηνπο 2017 – 

2018, ώζηε λα εμεηαζηνύλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δήκνπ καο θαη λα εγθξηζνύλ 

από ην Δεκνηηθό πκβνύιην. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα κπνξέζεη ην Δ.. λα ιάβεη 

αηηηνινγεκέλε απόθαζε πεξί απνδνρήο ή κε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Να απνδεκησζνύλ όινη νη αγξόηεο ηνπ δήκνπ καο γηα ηελ θαηαζηξνθή πνπ 

ππέζηεζαλ νη θαιιηέξγεηεο ηνπο ιόγσ ηεο κε εθαξκνγήο δαθνθηνλίαο ηελ 

πεξίνδν 2016-2017 θαη ηεο πιεκκεινύο εθαξκνγήο ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 2015-

2016. 

Η δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή  

1. Υνλδξνιένο Ισάλλεο 

2. Παηλέζεο Γξεγόξηνο 

3. Κακπύιεο Άγγεινο 

4. Αδάκεο Παλαγηώηεο 

 

Ο Δήκαξρνο Μαληάο Παλαγηώηεο 
 


