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Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

  

  

ΕΡΩΤΗΣΗ

  

Προς τους Υπουργούς:

  

1.  Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο

  

2. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου

  

Θέμα: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί πριν την έναρξη του
φετινού τρύγου      

  

Ύστερα από εποικοδομητική συνεργασία με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση
Αμπελοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και
Οίνου (ΕΔΟΑΟ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), εγκαίρως και με παρεμβάσεις μας
τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής είχαμε επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τους
αμπελοκαλλιεργητές και τις οινοποιητικές επιχειρήσεις από την επιβολή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο κρασί.
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Η κυβέρνηση παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και τη διαφωνία των οργανώσεων του κλάδου
και την αντίθεση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προχώρησε στην επιβολή του φόρου,
αγνοώντας τις προειδοποιήσεις μας ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος για τα αναμενόμενα
έσοδα, ότι θα αυξηθεί η παράνομη διακίνηση, ότι θα δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικής
ασφυξίας και αθέμιτου ανταγωνισμού για τα νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία και ότι θα
πληγεί ανεπανόρθωτα ένας αναπτυσσόμενος και με καλές προοπτικές κλάδος της
αγροτικής οικονομίας.

  

Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν όλες αυτές τις προβλέψεις και το κόστος το
πληρώνουν οι αμπελοκαλλιεργητές, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις και η Εθνική Οικονομία.

  

Μπροστά σε αυτές τις καταστροφικές εξελίξεις και ύστερα από την πλήρη αποτυχία του
μέτρου, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
κρασί.

  

Για τις οργανώσεις του κλάδου και για όλους όσους γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο κλάδος της
Οινοποιίας, είναι σαφές ότι ο φόρος πρέπει να καταργηθεί πριν από την έναρξη του
φετινού τρύγου.

  

  

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  

Προτίθεται η κυβέρνηση να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί πριν την
έναρξη του φετινού τρύγου όπως είναι απολύτως λογικό και ζητούν οι οργανώσεις του
κλάδου (ΚΕΟΣΟΕ, ΕΔΟΑΟ ΚΑΙ ΣΕΟ)

  

  

Οι ερωτώντες βουλευτές
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Γιώργος Αρβανιτίδης

  

Ιλχάν Αχμέτ

  

Λεωνίδας Γρηγοράκος

  

Θανάσης Θεοχαρόπουλος

  

Βασίλης Κεγκέρογλου

  

Χαρά Κεφαλίδου

  

Γιάννης Κουτσούκος

  

Δημήτρης Κρεμαστινός

  

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

  

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
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Γιάννης Μανιάτης

  

Κώστας Μπαργιώτας

  

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

  

Μιχάλης Τζελέπης

  

Εύη Χριστοφιλοπούλου
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