Στη Βουλή η απάτη με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ σε αγρότες
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Η. Διώτη προς
τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αθηναϊκού (Ελευθεροτυπία 31-10-2011) αλλά και του
τοπικού τύπου (εφημερίδα Συνείδηση Αιτωλοακαρνανίας), τα οποία επικαλούνται έγκυρες
πηγές και πληροφορίες, εντοπίστηκε μεγάλη κομπίνα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με
πλαστά εικονικά τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες στους νομούς Ηλείας, Αχαΐας
και Αιτωλοακαρνανίας, αρχής γενομένης από το 2005. Η κομπίνα ερευνάται από τους
οικονομικούς επιθεωρητές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και, όπως αναφέρεται,
αναμένεται σύντομα το πόρισμά τους.

Ως χαρακτηριστική περίπτωση της παράνομης αυτής δραστηριότητας αναφέρεται η
ευρύτερη περιοχή Αστακού Αιτωλ/νίας -όπου δραστηριοποιείται η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ξηρομέρου-, όπου τα σχετικά τιμολόγια που σχετίζονται με επιστροφές
ΦΠΑ αγγίζουν τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτέον, ότι η διοίκηση της εν λόγω ΕΑΣ
αρνείται την όποια εμπλοκή της στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η έρευνα για την κομπίνα και η επιβολή των προστίμων
καθυστέρησε να ολοκληρωθεί εξαιτίας παρεμβάσεων κομματικών παραγόντων της
περιοχής, αλλά και πρώην στελεχών του τότε υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίμων.

Επειδή, εφόσον αληθεύουν τα δημοσιεύματα, πρόκειται για διασπάθιση πολλών
εκατομμυρίων δημοσίου χρήματος, σε μία εποχή που ο αγροτικός κόσμος πλήττεται από τα
κυβερνητικά μέτρα.

Επειδή προκύπτει θέμα ηθικών αλλά ενδεχομένως και ποινικών ευθυνών, στην περίπτωση
που υπήρχε παρεμπόδιση του ελεγκτικού έργου των αρμοδίων οικονομικών αρχών.

Επειδή η υπόθεση καταδεικνύει ένα μεγάλο κενό ελέγχων για παρατυπίες.

Βάσει των παραπάνω,

ερωτώνται οι αρμόδιοι κκ. Υπουργοί:

1. Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Οικονομικής Επιθεώρησης Δυτικής Ελλάδας και πού
αποδίδει ευθύνες;

2.

Τι θα πράξει το αρμόδιο Υπουργείο για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών;

3. Θα διερευνηθεί η εμπλοκή της ΕΑΣ Ξηρομέρου στην χαρακτηριστική περίπτωση του
Αστακού Αιτωλ/νίας;

4. Γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση επιβολής προστίμων και από ποιους; Θα υπάρξουν
κυρώσεις;
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5. Εξετάζεται η διενέργεια κι άλλων ελέγχων και σε άλλες περιοχές της χώρας,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν κι άλλες περιπτώσεις έκδοσης πλαστών,
εικονικών τιμολογίων για επιστροφή ΦΠΑ σε παραγωγούς;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη
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