ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟ ΣΚΟΥΡΑ

«ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ Ο ΕΝΤΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΣΤΗ

«ΜΑΥΡΗ»

O Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και μέλος της Επιτροπής για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς Τέρενς Κουίκ, είχε στο Γραφείο του στη
Γραμματεία για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, συνάντηση
Εργασίας με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) κ.
Γιώργο Σκούρα
Η συνάντηση έγινε μετά από επείγουσα επιστολή του ΣΕΟ στη Γ.Γ.
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, με αίτημα τους ελέγχους κατά το φετινό
τρύγο.
Η συζήτηση είχε ουσιαστικό περιεχόμενο και επεκτάθηκε σε πολλές
παραμέτρους της παραγωγής και εμπορίας του κρασιού, όπως επίσης και
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σε θέματα που αφορούν στην Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών
Προϊόντων Ελλάδος.
Μετά τη συνάντηση ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έκανε την εξής
δήλωση:
«Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, αλλά υπενθυμίζοντάς μου
και τις σχετικές επιστολές της Ένωσης Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών
Προϊόντων Ελλάδος, ζήτησε με ιδιαίτερη έμφαση οι συναρμόδιες κρατικές
Υπηρεσίες «να πράξουν τα δέοντα κατά της παρανομίας, λαθρεμπορίας και
του αθέμιτου ανταγωνισμού, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά και στην
ανάταξη της ελληνικής οικονομίας».
Τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση ότι «η λεγόμενη μαύρη διακίνηση σταφυλικών
προϊόντων, με πλαστά ή χωρίς καθόλου παραστατικά, είναι ανοιχτή πληγή
για τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς κλάδους, οπότε ο κάθε
ουσιαστικός έλεγχος θα βοηθήσει στον παραδειγματισμό των όποιων
παρανομούντων».
Ενημέρωσα τον Πρόεδρο του ΣΕΟ ότι το θέμα απασχόλησε την τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς που έγινε
στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την Προεδρία του Αναπληρωτή Υπουργού
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Τον διαβεβαίωσα ότι το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση σε όλους
τους εμπλεκόμενους με τα οινοποιητικά προϊόντα, από την αρχή (σταφύλι),
μέχρι το τέλος (εμπορία και κατανάλωση), είναι ότι, πόσο μάλλον τώρα που
εντείνεται η εποχή του τρύγου, οι έλεγχοι θα αυξηθούν, και κυρίως στις
σημαντικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, από τις ζυγαριές του
σταφυλιού μέχρι και τις αποθήκες. Από τη διακίνηση του αρχικού και στη
συνέχεια, του τελικού προϊόντος μέχρι και τα σημεία πώλησης.
Για την ιστορία να αναφέρω απλά και μόνο ότι από τα παράνομα
αμπελοοινοποιητικά προϊόντα, το ελληνικό δημόσιο ζημιώνεται με
εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ σε ετήσια βάση και πλήττονται οι νόμιμες
και φορολογούμενες επιχειρήσεις.
Όταν, για παράδειγμα, αναζητούνται πόροι για ισοδύναμα ΕΚΑΣ ή δράσεων
αλληλεγγύης προς ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων και λοιπά,
αυτή η «μαύρη τρύπα» δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν Έλληνα».
Τέλος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ Τέρενς Κουίκ, είχε σήμερα, για τα θέματα που απασχολούν
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τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου, συνεργασία τόσο με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, όσο και με τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου. Επίσης, σε συνεννόηση με τον
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, είχε συνάντηση
Εργασίας και με τη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης Ειρήνη Γιαλούρη
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