Αθήνα 20 Μαΐου 2013
Αρ. πρωτ. 29/20.05.2013
Προς τον
Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη
Κοιν.
- Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιάννη Στουρνάρα
- ΥΠΑΑΤ – Δ/νση Μεταποίησης
Τυποποίησης & Ποιοτικού
Ελέγχου
- ΕΔΟΑΟ

Θέμα: Κάλυψη αμπελοοινικού κλάδου από το «Ταμείο Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας»
για
την
εκτέλεση
των
Κοινοτικών
Προγραμμάτων του Τομέα (ΚΟΑ Οίνου)
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε το Πρόγραμμα «Προβολή – Προώθηση Οίνων σε τρίτες
Χώρες» της ΚΟΑ Οίνου αποτελεί τα τελευταία χρόνια το μοναδικό εργαλείο
στήριξης των προσπαθειών του κλάδου για ανάπτυξη αγορών εκτός της χώρας
μας και τα αποτελέσματά του είναι απολύτως θετικά, αφού δημιούργησε θετική
εικόνα για το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί και αύξησε τις εξαγωγές μας στις χώρεςστόχους.
Στηρίζει επώνυμα την εξωστρέφεια της χώρας σε αγορές όπως η Β. Αμερική, η
Κίνα, η Λατινική Αμερική κ.α.
Ήδη από 1ης Σεπτεμβρίου 2013 αρχίζει η εφαρμογή της 2ης Προγραμματικής
Περιόδου, στο πλαίσιο της οποίας η συνολική χρηματοδότηση προβλέπεται να
ανέλθει, για την επόμενη 5ετία, στο ύψος των 72.000.000 € από τα οποία τα
36.000.000 € εισφέρονται από τον FEOGA. Η σημαντικότητά του είναι τόσο
μεγάλη και τόσο προφανής που δεν χρειάζεται να σημειωθεί οτιδήποτε πέραν
του ότι πολύ μεγαλύτερα κονδύλια χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές μας, οι
οποίοι εδραιώνοντας τη θέση τους θα πιέσουν ασφυκτικά το Ελληνικό Κρασί
στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσουμε και εμείς το ως άνω Πρόγραμμα.
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Σχεδόν για όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του, είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν
τις απαιτούμενες από τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις εγγυητικές επιστολές
καλής εκτέλεσης και ακόμα περισσότερο τις εγγυητικές προκαταβολής.
Παρόμοιο και ίδιας έντασης πρόβλημα σχετικά με την παροχή εγγυήσεων
υπάρχει και στην εφαρμογή των άλλων μέτρων της ΚΟΑ Οίνου όπως είναι η
αναδιάρθρωση και τα σχέδια βελτίωσης ως και οι επενδύσεις.
Γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την λειτουργία του
«Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» που θα μπορούσε να βοηθήσει
λυσιτελώς στο πρόβλημα των εγγυήσεων, αλλά, από όσα έχουν δημοσιευτεί
μέχρι τώρα, φοβούμαστε ότι τα προγράμματα της ΚΟΑ δεν περιλαμβάνονται,
όπως επίσης διερωτόμαστε αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους οι
οινοποιητικές επιχειρήσεις.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε, αν αληθεύουν οι φόβοι μας, να παρέμβετε άμεσα και να
περιληφθούν
στην
κάλυψη
του
«Ταμείου
Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας» τόσο τα προγράμματα της ΚΟΑ Οίνου όσο και
οι οινοποιητικές επιχειρήσεις. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι μαζί μάρτυρες της
υποβάθμισης ενός κλάδου που και συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
Υπαίθρου, των εξαγωγών και του Τουρισμού της χώρας μας.
Βέβαιοι για την θετική σας παρέμβαση,
Σας ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,

Άγγελος Ρούβαλης

Γιώργος Σκούρας

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
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Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, είναι ο κύριος φορέας της Ελληνικής
Οινοπαραγωγής εκφράζοντας μέσω των μελών και συνδεδεμένων μελών του,
το 70% της παραγωγής, το 80% της εμπορίας και το 90% των εξαγωγών του
Ελληνικού κρασιού. Επίσης στο Συμβούλιό του αντιπροσωπεύονται όλες οι
Περιφερειακές Οργανώσεις του Τομέα. Η Μακεδονία (ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.), η
Κεντρική Ελλάδα (ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.), η Πελοπόννησος (ΕΝ.Ο.Α.Π.), οι Νήσοι
Αιγαίου (ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.) και η Κρήτη (ΕΝ.Ο.Α.Κ.).
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