Προσφυγή – Καταγγελία του Σ.Ε.Ο. στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης.

Την φετινή χρονιά (2010 – 2011) έχουν συµβεί δύο πολύ σηµαντικές
ενέργειες και αποφάσεις εκ µέρους του ΥΠΑΑΤ ως ακολούθως:
1.

Στις 27 Δεκεµβρίου 2010 (ΦΕΚ 2015 Β) δηµοσιεύεται η υπ’ αριθ.
59103/Β 2091/24-10-2010 Υπουργική Απόφαση που χορηγεί
πιστωτικές διευκολύνσεις για αγορά ή παραλαβή σταφυλιών του
τρύγου (2010).

Η απόφαση αυτή ορίζει ως συνολικό ποσό για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις
το 10.000.000 €, ενώ για τα ιδιωτικά οινοποιεία συνολικό ποσό τα 5.000.000
€ Δεδοµένου ότι τα ιδιωτικά οινοποιεία παραλαµβάνουν τουλάχιστον το 70%
της παραγωγής και τα συνεταιριστικά 25-30% αυτής (συνηµµένα στοιχεία του
ΥΠΑΑΤ)
καταλαβαίνουµε ότι έχει δηµιουργηθεί µια «µαγική» εικόνα
αντίστροφη της πραγµατικότητας και τα ιδιωτικά οινοποιεία αναφέρονται
απλώς ως «άλλοθι».
Πρέπει να λάβει δε κανείς υπόψη του ότι τα ιδιωτικά οινοποιεία αγοράζουν και
εµπορεύονται ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγής των συνεταιρισµών µε
αποτέλεσµα ο τζίρος των ιδιωτικών οινοποιείων να είναι 290.000.000 € έναντι
30.000.000 € των συνεταιρισµών (ICAP 2008). (Δηλαδή το 1/10 αξιοποιούν οι
συνεταιρισµοί).
Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται πλαφόν για κάθε συνεταιριστικό
οινοποιείο τα 250.000 € ενώ για κάθε ιδιωτικό τα 25.000 €.
2. Τον Δεκέµβριο 2010 έρχεται στη γνώση µας έγγραφο της ΚΕΟΣΟΕ
προς συνεταιριστικές επιχειρήσεις στο οποίο γίνεται αναφορά για
διαδικασίες που εµπλέκουν αµπελουργούς σε αδιαφανείς εντολές
πληρωµής οι οποίες αν έρθουν στο φως όπως λέει το έγγραφο, θα
εκτεθεί ανεπανόρθωτα το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώνονται στην πορεία παντοιοτρόπως ενώ µία
από τις συνεταιριστικές αυτές επιχειρήσεις ευχαριστεί δηµόσια τον Υπουργό
για την «επιχορήγηση µε ποσό 436.000 €» Οι πληροφορίες µας λένε ότι ποσό
4.000.000 – 5.000.000 € διακινείται έτσι µε µη σύννοµο τρόπο µέσω
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στις 15/12/2010 ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου απευθύνει επιστολή προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Α.Α.Τ. χωρίς να λάβει ακόµα απάντηση.

Σε προσωπικό ραντεβού του Προέδρου του Σ.Ε.Ο. και του Προέδρου της
Ένωσης Ελλήνων Οινοποιών µε το γραφείο του Διευθυντή του γραφείου του
κ. Υπουργού (25/01/2011) τίθεται εκ νέου το θέµα, ο οποίος δεσµεύεται να
απαντήσει εντός της ίδιας ηµέρας χωρίς όµως καµία απάντηση έως σήµερα.
Ο Σ.Ε.Ο. αφού έχει ενηµερώσει κάθε αρµόδιο µε δύο συνεχείς, οµόφωνες
αποφάσεις του Δ.Σ. του, προσφεύγει στις 2 Μαΐου στην Commission και
αναλαµβάνει την ευθύνη να ενηµερώσει σήµερα τα Ελληνικά ΜΜΕ και µέσω
αυτών, τους Έλληνες πολίτες και του Έλληνες αµπελουργούς για τις
απαράδεκτες αυτές πρακτικές του ΥΠΑΑΤ που λειτουργούν σε βάρος των
ιδίων, αφού πολύτιµοι δηµόσιοι πόροι χρησιµοποιούνται – όχι για να
ενισχυθεί το κρασί και ο Έλληνας αµπελουργός – αλλά ως εργαλεία
ισορροπίας ανάµεσα στην «Πολιτεία» και ξεπερασµένες Συντεχνίες του τοµέα
µας.
Όπως προαναφέραµε έγινε προσφυγή – καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή αποφάσισε να κατευθύνει την καταγγελία αυτή στη Διεύθυνση
Γεωργίας προκειµένου να εξεταστεί το όλο θέµα από Στελέχη που γνωρίζουν
καλά τα γεωργικά θέµατα και τις ιδιαιτερότητες που γνωρίζει ότι υπάρχουν
στο γεωργικό τοµέα της χώρας µας.
Η Επιτροπή επίσης µας συνέστησε να προβούµε και σε ένδικα µέσα στη χώρα
µας.
Δεδοµένου ότι αυτό που προπαντός επιζητεί ο Σ.Ε.Ο. και η Ένωση είναι να
µην ξανασυµβούν τέτοια απίθανα γεγονότα µες τη χώρα µας και όχι να
αποζηµιωθούµε οικονοµικά για τις κακές αποφάσεις και παραλήψεις των
Υπουργών, σκεφθήκαµε ότι ο σωστός τρόπος είναι να καταγγείλουµε στον
Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης τις κατάφορες και παράνοµες και
αδιαφανείς περιπτώσεις κακοδιοίκησης των ελληνικών αρχών που αφορούν
στις αδιαφανείς και κάτω από το τραπέζι χρηµατοδοτήσεις µερικών
Οινοποιητικών Συνεταιρισµών.
Θέλουµε να ελπίζουµε ότι ο Επιθεωρητής θα επιβεβαιώσει προπαντός προς
τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αληθές των καταγγελιών µας.

