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  Συνάντηση βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά και Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜ.ΑΡ. με την
αντιπροσωπεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ)
  

Αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστεράς αποτελούμενη από τον Βουλευτή Μαγνησίας
Πάρι Μουτσινά και το μέλος της Γραμματείας του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής Δήμητρα
Χαλικιά,

      

 συναντήθηκε την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Συνεταιριστικής
Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΕ), η οποία αποτελείτο από τους κ.κ. Μάρκου
Χρήστο (Πρόεδρο) και Κορδοπάτη Παρασκευά και συζήτησε για τα κυριότερα θέματα που
απασχολούν τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς.

«Στην κρισιμότερη στιγμή της ιστορίας της χώρας, ο αμπελοοινικός τομέας που αποτελεί
μια από τις ατμομηχανές της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας και της
αναπτυξιακής διαδικασίας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της πλήρους κατάρρευσης. Βασική
αιτία της κατάστασης που επικρατεί είναι η χρηματοδοτική ασφυξία στην οποία έχουν
περιέλθει οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί λόγω της τραπεζικής κρίσης, με αξιοσημείωτο
όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις ο τραπεζικός τομέας αρνείται να δανειοδοτήσει ακόμα και
απολύτως υγιείς και φερέγγυες οινοποιητικές επιχειρήσεις, μεγεθύνοντας το ήδη οξύ
πρόβλημα του κλάδου. Το 2011 σημειώθηκε αύξηση ζημιών (+84%) έναντι του 2010 των
ελληνικών οινοποιητικών επιχειρήσεων. Μείζον, συνεπώς, θέμα του αμπελοοινικού τομέα
φέτος είναι η άρση των εμποδίων χρηματοδότησης των συνεταιρισμών για την παραλαβή
της φετινής συγκομιδής. Χωρίς τραπεζικό σύστημα, χωρίς ΑΤΕ και χωρίς δανεισμό, η
παραγωγή κινδυνεύει να “χαθεί’’ από τις δεξαμενές των συνεταιρισμών», υποστήριξε ο κ.
Μάρκου.

  

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΟΣΕ αναφέρθηκαν τόσο στα «κενά» όσο και στην πολυπλοκότητα
που παρουσιάζει ο Ν. 4015/2011 (για τους συνεταιρισμούς), και ζήτησαν την στήριξη της
ΔΗΜΑΡ έτσι ώστε να προωθηθούν τροπολογίες σε συγκεκριμένα άρθρα  και συγκεκριμένα
του άρθρου 19, παραγρ. 8 όπου υποχρεώνει τις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών να
μετατραπούν σε κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) χωρίς να περιγράφεται η
διαδικασία μετατροπής τους.

  

Στην συνέχεια,  ενημέρωσαν  ότι οι αμπελουργοί δεν έχουν αποζημιωθεί από πέρυσι για τον
περονόσπορο που έπληξε τις καλλιέργειες τους, παρότι το αίτημα αποζημίωσης έχει
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ολοκληρωθεί από τον ΕΛΓΑ για χρηματοδότηση από τα ΠΣΕΑ από τον περασμένο Μάιο.
Τέλος, υπογράμμισαν την τεράστια διαφορά τιμής που παρατηρείται το τελευταίο
διάστημα μεταξύ της τιμής παραγωγού (0,60 λεπτά το λίτρο) και την τιμή που φθάνει στον
καταναλωτή (8 ευρώ), δηλαδή αύξηση της τάξης του 2000 %. 

  

Ο κ. Πάρις Μουτσινάς ενημέρωσε την αντιπροσωπεία ότι είναι ήδη γνωστό πως έχουν
διαμορφωθεί, δυστυχώς, συνθήκες «κενού αγοράς», γεγονός που θα οδηγήσει τους
αμπελουργούς σε μεγάλη απώλεια εισοδήματος αλλά και θα πλήξει τις εξαγωγές της
χώρας σε αυτή την πολλή δύσκολο για την χώρα μας περίοδο.

  

Η ΔΗΜΑΡ, πιστεύει ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα στήριξης της παραγωγής και της
επιχειρηματικής δραστηριότητας των αμπελοοινικών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως των
συνεταιριστικών οργανώσεων. Για το λόγο αυτό η ΔΗΜΑΡ θα πάρει πρωτοβουλίες τόσο για
την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους αμπελουργούς, όσο και για την καθυστέρηση
που παρατηρείται από την Τράπεζα Πειραιώς-Αγροτική για την κάλυψη των
χρηματοδοτικών αναγκών των αμπελοοινικών επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά την τεράστια
απόκλιση μεταξύ της τιμής παραγωγού και τιμή καταναλωτή, επανέλαβε ότι το «απόστημα»
αυτό θέλει συνολική αντιμετώπιση και θέσπιση κανόνων που να προστατεύουν τόσο τον
παραγωγό όσο και τον καταναλωτή, καθώς και ρήτρες οικονομικές που θα επιβάλλονται σε
όσους ενδιάμεσους αισχροκερδούν . Σχετικά δε με την πιθανή τροποποίηση άρθρων του Ν.
4015/2011, ο κ. Μουτσινάς δήλωσε ενήμερος για τα προβλήματα του εν λόγω νόμου και
ενημέρωσε ότι η ΔΗΜΑΡ πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης έτσι ώστε να γίνουν διορθώσεις για την στήριξη και όχι την κατάργηση των
συνεταιρισμών.
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