
Σε δύο δόσεις, με την 
πρώτη πιθανότατα το 
φθινόπωρο  και την δεύ-

τερη το 2015, θα δοθούν εντέλει 
στους δικαιούχους αμπελουρ-
γούς οι αποζημιώσεις για τις κα-
ταστροφές των αμπελώνων το 
2011 από τον περονόσπορο.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους έδωσε ήδη το πράσινο φως 
εγκρίνοντας το σχετικό κονδύλι. 
Η χορήγηση των αποζημιώσεων 
είναι ενδεικτική πάντως της βρα-
δυπορίας του κράτους. Έχουν πε-
ράσει τρία χρόνια από την κατα-
στροφή, χρειάστηκαν επανει-
λημμένες οχλήσεις από την ΚΕΟ-
ΣΟΕ, που είχε κινητοποιηθεί από 

την πρώτη στιγμή ώστε να μη χα-
θεί χρόνος στια διαπραγματεύ-
σεις με την ΕΕ, ενώ τη δική τους 
συμβολή στη χορήγηση έστω και 
τώρα είχαν και οι κοινοβουλευτι-
κές παρεμβάσεις κομμάτων (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) και βουλευτών( Λ. Αυγενά-
κης της ΝΔ κ.α.) .

Τ η ν αναστολή της 
πληρωμής των δό-
σεων των δανείων 

από 31-12-2013 έως 31-12-
2014 που δόθηκαν σε επι-
χειρήσεις με την εγγύηση 
του ελληνικού δημοσίου 
αποφάσισε το υπουργείο 
Οικονομικών. 

Ωστόσο, στην ευνοϊκή 
ρύθμιση δεν περιλαμβάνο-
νται οι δόσεις των άτοκων 
δανείων που έλαβαν το 2009 
οι οινοποιητικοί συνεταιρι-
σμοί επίσης με εγγύηση του 
δημοσίου. 

Για την παράλειψη διαμαρ-
τυρήθηκε έντονα η ΚΕΟΣΟΕ 
στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, ωστόσο εις μάτην. 
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Από το φθινόπωρο 
οι αποζημιώσεις

για τον περονόσπορο του 2011
- δικαίωση της ΚΕΟΣΟΕ

Μισή 
ρύθμιση

Πορεία σε αχαρτογράφητα νερά
ιδρυτική γενική συνέλευση προς το τέλος Αυγούστου

"Ριζώνει η ελληνο-
κινέζικη οινική συ-
νεργασία

Χύμα το 89% 
των εισαγώμε-
νων οίνων

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Εκτός ρύθμισης 
τα άτοκα 
του 2009

Οινοπνευματικά
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Ύ στερα από 65 χρόνια ζωής, η ΚΕΟΣΟΕ κατ’ επιτα-
γήν του νόμου 4015/11 που επικρίθηκε σφοδρά 

και –δικαίως- από τον συνεταιριστικό κόσμο για το πνεύ-
μα του, αλλάζει νομική μορφή. Με την αλλαγή αυτή, μια 
εποχή τελειώνει, μια καινούργια αρχίζει. 

Παρά το γεγονός ότι παραμένουν αδιευκρίνιστοι οι λό-
γοι για τους οποίους ο νομοθέτης επέβαλε αυτή την αλ-
λαγή, ένα είναι βέβαιο: η «νέα ΚΕΟΣΟΕ» θα παραμείνει 
στρατευμένη στα συμφέροντα του κλάδου, με το ίδιο 
ανοιχτό πνεύμα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία 
και με την ίδια μαχητικότητα.

Η ΚΕΟΣΟΕ έγραψε λαμπρές σελίδες συνεταιριστικής 
ιστορίας, το ίδιο θα κάνει και η οργάνωση που την δια-
δέχεται…

Με την  ίδια 
συνέπεια! 

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Στην τελευταία φάση βρίσκονται πλέον οι 
διαδικασίες για την μετατροπή της ΚΕΟ-
ΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικό, κατ’ επιταγήν του ν. 

4015/2011.
Ήδη, στους πρωτοβάθμιους αγροτικούς συνεται-

ρισμούς που είναι μέλη της ΚΕΟΣΟΕ ή των ΕΑΣ και 
των αναγκαστικών συνεταιρισμών μελών της έχουν 
αναρτηθεί οι ανακοινώσεις για τα διαδικαστικά ζη-
τήματα της μετατροπής, που θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί έως τις 30 Αυγούστου.

Τα βήματα για την μετατροπή είναι: 
- αυτοδίκαιη εγγραφή όλων των αμπελουργών στο 

νέο διάδοχο σχήμα της ΚΕΟΣΟΕ, με την εξαίρε-
ση εκείνων που θα δηλώσουν εγγράφως άρνηση 
στον πρωτοβάθμιο συνεταιρισμό,

- κατάρτιση σχεδίου νέου καταστατικού από την 
τωρινή διοίκηση της οργάνωσης, 

- σύγκλιση γενικής συνέλευσης με θέμα την έγκριση 
σχεδίου σύμβασης μετατροπής της ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ 
Κλαδικό,

- σύγκλιση γενικής συνέλευσης των νέων αντιπρο-

σώπων του ΑΣ Κλαδικού, για έγκριση νέου κατα-
στατικού και διορισμό προσωρινού Δ.Σ.
Στη συνέχεια, το προσωρινό Διοικητικό Συμβού-

λιο θα υποβάλει το καταστατικό για έγκριση στο ει-
ρηνοδικείο και θα συγκαλέσει γενική συνέλευση με 
θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή 
οριστικής διοίκησης.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν ήταν απρόσκο-
πτη λόγω των ασαφειών και των νομικών κενών του 
ν. 4015/11 καθώς και των επιβαρυντικών οικονομι-
κών παρενεργειών που επέφερε η αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων της οργάνωσης λόγω της 
φορολογικής προσαρμογής της στα νέα δεδομένα 
της διάδοχης νομικής μορφής της. 

Παρά τα προβλήματα πάντως, η διοίκηση της ΚΕΟ-
ΣΟΕ και όλος ο συνεταιρισμένος αμπελουργικός κό-
σμος δηλώνουν αποφασισμένοι να διασφαλίσουν 
και στο μέλλον τον ηγετικό ρόλο της «νέας ΚΕΟ-
ΣΟΕ» στον αμπελοοινικό κλάδο και την ανυποχώρη-
τη στράτευσή της στα αμπελουργικά συμφέροντα. 
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