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Προς τον
Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
κ. Σπύρο Ευσταθόπουλο
Κοιν.
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Κ. Κωστή Χατζηδάκη

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά.
Το ζήτημα για το οποίο απευθυνόμαστε σε εσάς αφορά στην Προκήρυξη του
Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»
Με έκπληξη τα οινοποιεία – μέλη του Συνδέσμου μας (ως γνωστόν ο ΣΕΟ εκφράζει
το 70% της παραγωγής οίνου και το 90% των εξαγωγών), αντελήφθησαν ότι ο ΚΑΔ
11.02 δεν περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους κωδικούς και ως εκ τούτου δεν έχουν
πρόσβαση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που μόλις προκηρύχθηκε.
Το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί και με την πρώτη προκήρυξη του αντίστοιχου
προγράμματος το 2009 και χρειάστηκε τότε να προβούμε σε σχετικό διάβημα για
την συμπερίληψή του, πράγμα το οποίο και έγινε.
Σας τονίζουμε ότι οι ενέργειες εκσυγχρονισμού των οινοποιείων δεν
περιλαμβάνονται ως δυνατότητα ούτε στο ειδικό πρόγραμμα της ΚΟΑ οίνου (Κοινή
Οργάνωση Αγοράς) ακριβώς γιατί θεωρήθηκε δεδομένο ότι επιδοτείται από τις
δράσεις του ΕΣΠΑ.
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Επίσης σας τονίζουμε ότι οι ενέργειες εκσυγχρονισμού των ελληνικών οινοποιείων
είναι πάντοτε αναγκαίες καθώς η αγορά των οίνων είναι παγκόσμια Αγορά και ο
ποιοτικός ανταγωνισμός είναι οξύτατος.
Είναι λογικό ίσως, να μην επιδοτηθεί η δυνατότητα αύξησης της παραγωγικής
δυναμικότητας, ή η ίδρυση νέων οινοποιείων (παρά μόνο σε μειονεκτικές περιοχές
ή βιολογικές παραγωγές) όπως προέβλεπε και η πρώτη προκήρυξη του 2009 (ΚΥΑ
της 21/08/2009), αλλά ο τομέας έχει φοβερές ανάγκες ενίσχυσης τόσο στον
εκσυγχρονισμό των οινοποιείων, όσο και των μέσων μεταφοράς και εμπορίας, της
ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής καθώς και της βελτίωσης
της επισκεψιμότητάς των στην κατεύθυνση της οινοτουριστικής τους ανάπτυξης.
Ευελπιστούμε ότι θα διορθώσετε την συγκεκριμένη παράλειψη προσθέτοντας τον
κωδικό 11.02 ως επιλέξιμο.

Με εκτίμηση,

Άγγελος Ρούβαλης

Δημήτρης Χατζημιχάλης

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
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