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Μήνυμα αγωνίας και ανησυχίας για το παρόν και το μέλλον του κλάδου εξέπεμψε η 55η
Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ,      οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα
στην Αθήνα και ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέας διοίκησης με ακόμη ισχυρότερη φωνή,
καθώς στη σύνθεσή της μετέχουν οι πρόεδροι των 3 μεγαλύτερων οινοποιητικών
συνεταιρισμών της χώρας (Τυρνάβου, Σαντορίνης, Πεζών) και πρωταγωνιστές των
πρόσφατων κινητοποιήσεων.

  

Το νέο ΔΣ προχώρησε στη συγκρότηση του ακόλουθου προεδρείου:

  

Πρόεδρος  Χρίστος Μάρκου (εκλέγεται συνεχώς από το 1990), Αντιπρόεδρος Αγησίλαος
Ραψανιώτης, Γραμματέας  Γεώργιος Φραγκιαδουλάκης, Ταμίας Ιωάννης Κασαπάκης.

  

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ είναι: Μάρκος Καφούρος, Γκουντελίτσας Χρίστος και
Ιερωνυμάκης Πρίαμος.

  

  

Απώλεια εσόδων λόγω ΕΦΚ στο κρασί!

  

Όπως επισημάνθηκε στη συνέλευση, την ήδη δύσκολη κατάσταση λόγω σωρείας
προβλημάτων (έλλειψη τραπεζικού δανεισμού, διόγκωση κόστους παραγωγής,
υπερφορολόγηση κλπ.), επιδείνωσε δραματικά η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί που όχι μόνο δεν
έφερε τα έσοδα που προσδοκούσε η κυβέρνηση, αλλά απεναντίας γίνεται και αιτία μεγάλης
απώλειας δημοσίων εσόδων. Και τούτο διότι διόγκωσε τα φαινόμενα παράνομης διακίνησης
οίνου, ευνοώντας τη φοροδιαφυγή και οδηγώντας σε πλήρη απορρύθμιση την αγορά. Κοινή
απαίτηση όλων των αντιπροσώπων που πήραν μέρος στη συνέλευση ήταν να καταργηθεί ο
παράλογος και καταστροφικός φόρος.
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Καθοδική πορεία

  

Αρνητικά εξελίσσονται όλα τα μεγέθη του κλάδου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ
στην ομιλία του:

  

• ο ελληνικός αμπελώνας από 817.435 στρέμματα το 1990  μειώθηκε

  

στα  652.647 στρέμματα το 2015,

  

• η οινοπαραγωγή από 352.600 tn το 1990 μειώθηκε σε  250.100 tn το 2015

  

( χάθηκαν πάνω από 100.000 tn  σε 25 χρόνια),

  

• η κατανάλωση οίνου από 310.500 tn  το 1995 υποχώρησε στους 234.700 tn το 2015,

  

• η ανά καταναλωτή κατανάλωση από  41,4 lt  το 1995  έπεσε στα 31,1 lt το 2015.

  

Ο κ. Μάρκου άσκησε δριμεία κριτική σε εφαρμοζόμενες πολιτικές (θεσμικό πλαίσιο για
συνεταιρισμούς, ασφαλιστικό, κλπ) χαρακτηρίζοντας τες δήθεν μεταρρυθμίσεις  και τόνισε
ότι για τη διεκδίκηση λύσεων στα φλέγοντα ζητήματα είναι αναγκαία η ενότητα του
συνεταιριστικού κινήματος και η εκπροσώπηση του πραγματικού πληθυσμού της χώρας.
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Για τα πεπραγμένα της οργάνωσης αλλά και τις προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν
(νέα ΚΑΠ, άδειες φύτευσης, προγράμματα προβολής προώθησης κλπ) αναλυτική
ενημέρωση έγινε από τον γενικό Διευθυντή της οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτη.

  

  

Χαιρετισμοί

  

Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Βασ. Έξαρχος από τη
Δημοκρατική Συμπαράταξη, ο κ. Γ. Γκικόπουλος από το ΚΚΕ και η κα Γρ. Λεβέντη από την
Ένωση Κεντρώων.

  

Από τις οργανώσεις του τομέα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας και ο πρόεδρος
της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) κ. Γ. Βογιατζής. Παρέστη επίσης
εκπρόσωπος του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ.
Μπόλαρη.
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