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5 Σεπτεμβρίου 2012

  Σε εξέλιξη τα θέματα που έθεσε η ΚΕΟΣΟΕ στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  

Πραγματοποιήθηκε χθες η προγραμματισμένη συνάντηση του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη με κλιμάκιο της ΚΕΟΣΟΕ

      

 (Χ. Μάρκου πρόεδρος ΚΕΟΣΟΕ, Π. Κορδοπάτης Δ/ντης ΚΕΟΣΟΕ, Γ. Φραγκιαδουλάκης
πρόεδρος ΕΑΣ Πεζών και Α. Ραψανιώτης πρόεδρος ΑΟΣ Τυρνάβου).

  

Η συνάντηση είχε μεγάλη διάρκεια αφού θίχτηκαν όλα τα προγραμματισμένα θέματα.
Συνοπτικά συζητήθηκαν:

    
    -  Η χρηματοδότηση της φετινής σταφυλικής παραγωγής. Ο υπυργός αναγνώρισε το
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς και ανέφερε ότι
είναι σημαντικό το ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πλέον για πρώτη
φορά συμμετέχει στην κυβερνητική Επιτροπή όπου υπάρχει η δυνατότητα να επιλυθούν
ταχύτερα θέματα τέτοιας υφής.   
    -  Η μετάθεση κατά ένα χρόνο της δόσης της Άτοκης δανειοδότησης της σταφυλικής
παραγωγής περιόδου 2009-10, θέμα για το οποίο ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα
αποστείλει επιστολή προς τον ομόλογό του υπουργό οικονομικών.   
    -  Περονόσπορος 2011, ο υπουργός διαβεβαίωσε την ΚΕΟΣΟΕ ότι ο πλήρης φάκελος
βρίσκεται στο υπουργείο Οικονομικών που εξετάζει την οικονομική δυνατότητα
αποζημίωσης των αμπελουργών μέσω ΠΣΕΑ.   
    -  Θέματα Ελέγχων, για τα οποία η ΚΕΟΣΟΕ αναφέρθηκε ότι έχουν γίνει σημαντικά
βήματα από την πλευρά των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (τμήμα Οίνου και τμήμα Αμπέλου). Παρόλ’ αυτά παραμένουν άλυτα σημαντικά
ζητήματα τα οποία αποτελούν την αιτία καταλογισμών από την Commission (πρόσφατα 72
εκ. €), καθώς επίσης στα θέματα ελέγχου των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, της αναγραφής
της προέλευσης στους τιμοκαταλόγους εστίασης και τις εκπτωτικές πολιτικές των
supermarkets, θέματα που αποδυναμώνουν τις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας του προϊόντος.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε στην εξέταση των προτάσεων της ΚΕΟΣΟΕ και ανέφερε ότι η
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αποτελούν μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου.
 
    -  Συνέχιση Ενιαίας Ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης 2014-2018, για το θέμα αυτό θα
υπάρξουν διαβουλεύσεις με στόχο τη διατήρηση του μέτρου στον Ελληνικό Εθνικό Φάκελο.
 
    -  Τα θέματα ΚΑΠ 2020 και ΚΟΑ Οίνου συζητήθηκαν στη βάση της συνεχούς ανταλλαγής
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απόψεων στην κατεύθυνση διασφάλισης των ελληνικών συμφερόντων   
    -  Απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης θέμα για το οποίο εκτός των άλλων ο
υπουργός ανέφερε ότι σχετίζεται με τις απόψεις του Γαλλογερμανικού άξονα     
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