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  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βουλευτές Κινήματος Αλλαγής: «Όχι στο μειωμένο ποσό για την απόσταξη κρίσης των
οινοποιητικών επιχειρήσεων, ναι στο εργόσημο των αγρεργατών τους!»
    

Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων προχώρησαν δεκατρείς βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος
Αλλαγής,   με πρωτοβουλία της βουλευτή ν. Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη, σε σχέση με το
SOS που εκπέμπει ο αμπελοοινικός τομέας εξαιτίας της δρομολόγησης μειωμένων
κονδυλίων από την κυβέρνηση για την απόσταξη κρίσης, αλλά και την αναγκαιότητα
θεσμοθέτησης εργοσήμου αγρεργατών για τις κεφαλαιουχικές αγροτικές - οινοποιητικές
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

  

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στην ερώτησή τους:

  

«Επανερχόμαστε σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 4838/09-3-2021 και 7692/30-6-2021 σχετικών
ερωτήσεών μας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και της κατατεθειμένης
τροπολογίας μας με  γενικό αριθμό 983 και ειδικό αριθμό 165/15.7.2021, περί
αναγκαιότητας θεσμοθέτησης ειδικού παραβόλου αγρεργατών των κεφαλαιουχικών
αγροτικών - οινοποιητικών επιχειρήσεων, με τις οποίες αξιώνουμε  ουσιαστικά μέτρα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα από πλευράς της Πολιτείας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

  

Συγκεκριμένα κι όπως δυστυχώς ενημερωνόμαστε από νέα επιστολή της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), φέτος τα διαθέσιμα από την
κυβέρνηση κονδύλια, για το μέτρο της απόσταξης κρίσης ανέρχονται σε μόλις 9.000.000
ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο του 50% των αναγκών του μέτρου και των κονδυλίων που είχαν
εξασφαλιστεί κατά την περυσινή περίοδο, τα οποία σημειωτέον είχαν ανέλθει σε
25.000.000 ευρώ.

  

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως από πολύ νωρίς, τόσο η ΕΔΟΑΟ, όσο και τα συστατικά της
μέλη, δηλαδή η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και ο
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), σας είχαν επισημάνει, την δυσχερή κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο κλάδος και την αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης
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κρίσης και για το 2021, καθώς αποτελεί το μοναδικό τρόπο εκτόνωσης του προβλήματος
των πλεονασμάτων οίνου που δημιούργησε η πανδημία.

  

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε πως σε πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε απολύτως κομβική για τον αμπελοοινικό τομέα
τροπολογία, με γενικό αριθμό 983 και ειδικό αριθμό 165/15.7.2021, για την αναγκαιότητα
έκδοσης ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών και για τις
κεφαλαιουχικές αγροτικές - οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, η οποία δυστυχώς δεν έτυχε της απαραίτητης προσοχής από
πλευράς της κυβέρνησης».

  

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί ποια η θέση σας στα όσα αναφέρει στην
επιστολή της η ΕΔΟΑΟ, σε σχέση με τα εξαιρετικά μειωμένα φετινά κονδύλια για την
απόσταξη κρίσης, όπως επίσης αν είστε  διατεθειμένοι να εξασφαλίσετε κονδύλια ύψους
20.000.000 ευρώ συνολικά, για το πρόγραμμα της απόσταξης κρίσης, προκειμένου το μέτρο
να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να μπορέσει ο κλάδος του οίνου να ξεπεράσει τα
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία;

  

Τέλος, ερωτάσθε αν σκοπεύετε να προβείτε στην θεσμοθέτηση του τόσο αναγκαίου για τις
οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις
εργοσήμου για αγρεργάτες, ιδίως στο πλαίσιο του φετινού τρύγου, ο οποίος σημειωτέον σε
πολλές περιοχές της χώρας ξεκινά από τα μέσα Αυγούστου και συνεπώς πρέπει άμεσα να
ρυθμιστεί;

  

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

  

ΕΡΩΤΗΣΗ

  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Οικονομικών και (2) Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων

  

ΘΕΜΑ: «SOS από τον αμπελοοινικό τομέα για μειωμένα κονδύλια της απόσταξης
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κρίσης και την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης εργοσήμου αγρεργατών για τις
κεφαλαιουχικές αγροτικές - οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και
τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις»

  

  

Κύριοι Υπουργοί,

  

Επανερχόμαστε σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 4838/09-3-2021 και 7692/30-6-2021 σχετικών
ερωτήσεών μας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και της κατατεθειμένης
τροπολογίας μας με  γενικό αριθμό 983 και ειδικό αριθμό 165/15.7.2021, περί
αναγκαιότητας θεσμοθέτησης ειδικού παραβόλου αγρεργατών των κεφαλαιουχικών
αγροτικών - οινοποιητικών επιχειρήσεων, με τις οποίες αξιώνουμε  ουσιαστικά μέτρα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα από πλευράς της Πολιτείας, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

  

Συγκεκριμένα κι όπως δυστυχώς ενημερωνόμαστε από νέα επιστολή της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), φέτος τα διαθέσιμα από την
κυβέρνηση κονδύλια, για το μέτρο της απόσταξης κρίσης ανέρχονται σε μόλις 9.000.000
ευρώ, ποσό πολύ μικρότερο του 50% των αναγκών του μέτρου και των κονδυλίων που είχαν
εξασφαλιστεί κατά την περυσινή περίοδο, τα οποία σημειωτέον είχαν ανέλθει σε
25.000.000 ευρώ.

  

Παράλληλα, υπενθυμίζεται πως από πολύ νωρίς, τόσο η ΕΔΟΑΟ, όσο και τα συστατικά της
μέλη, δηλαδή η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και ο
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), σας είχαν επισημάνει, την δυσχερή κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο κλάδος και την αναγκαιότητα εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης
κρίσης και για το 2021, καθώς αποτελεί το μοναδικό τρόπο εκτόνωσης του προβλήματος
των πλεονασμάτων οίνου που δημιούργησε η πανδημία.

  

Επιπλέον, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι θα υπάρξει προσπάθεια να βρεθούν
κονδύλια και από εθνικούς πόρους, τελικά τα ανωτέρω κονδύλια προήλθαν αποκλειστικά
από τον φάκελο στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, (Ευρωπαϊκή και Εθνική συμμετοχή), και
κυρίως από τα προγράμματα της προώθησης και της ενημέρωσης, των οποίων οι δικαιούχοι
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παραιτήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η ΕΔΟΑΟ κρίνοντας τη
μεγάλη σημασία που έχει το μέτρο της απόσταξης κρίσης, αποφάσισε και η ίδια να
παραιτηθεί των δύο εγκεκριμένων προγραμμάτων της, ένα για την Προβολή και προώθηση
των οίνων σε Τρίτες Χώρες και ένα πληροφόρησης στα Κράτη Μέλη.

  

Επιπροσθέτως, σας υπενθυμίζουμε πως σε πρόσφατο σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Οικονομικών το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε απολύτως κομβική για τον αμπελοοινικό τομέα
τροπολογία, με γενικό αριθμό 983 και ειδικό αριθμό 165/15.7.2021, για την αναγκαιότητα
έκδοσης ειδικού παράβολου αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών και για τις
κεφαλαιουχικές αγροτικές - οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, η οποία δυστυχώς δεν έτυχε της απαραίτητης προσοχής από
πλευράς της κυβέρνησης.

  

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι έτσι, τελικά ο κλάδος μένει αβοήθητος από την Πολιτεία
αφού το ποσό των 9.000.000 προέρχεται αποκλειστικά από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα
στήριξης του κλάδου.

  

Δεδομένου ότι το ποσό των 9.000.000 Ευρώ που διατίθεται τελικά, δεν επαρκεί για να
καλύψει τα συνολικά αιτήματα των οινοποιείων, όλων των κατηγοριών οίνου και θα πρέπει
να διασφαλιστούν επιπλέον πόροι από Εθνικά κονδύλια.

  

Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια κυρίως του τρύγου από Αύγουστο έως Οκτώβριο και σε
σημαντικό βαθμό κατά το ξεφύλλισμα από το Μάιο έως τον Ιούνιο υπάρχει αυξημένη ανάγκη
για εποχιακούς εργάτες γης στις κεφαλαιουχικές αγροτικές - οινοποιητικές επιχειρήσεις,
τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και με την προτεινόμενη από το
Κίνημα Αλλαγής διάταξη διευκολύνονται οι εν λόγω επιχειρήσεις, να εκπληρώσουν την
κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους
αγρεργάτες, συμπεριλαμβανόμενων και των παράτυπων αλλοδαπών εργατών γης.

  

Δεδομένου ότι ανάλογες προτάσεις έχουν καταθέσει και συνεταιριστικές οργανώσεις.
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Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  

1. Ποια η θέση σας στα όσα αναφέρει στην επιστολή της η ΕΔΟΑΟ, σε σχέση με τα
εξαιρετικά μειωμένα φετινά κονδύλια για την απόσταξη κρίσης;

  

2. Είστε διατεθειμένοι να εξασφαλίσετε κονδύλια ύψους 20.000.000 ευρώ συνολικά, για το
πρόγραμμα της απόσταξης κρίσης, προκειμένου το μέτρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά
και να μπορέσει ο κλάδος του οίνου να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
από την πανδημία;

  

3. Σκοπεύετε να προβείτε στην θεσμοθέτηση του τόσο αναγκαίου για τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις εργοσήμου για
αγρεργάτες, ιδίως στο πλαίσιο του φετινού τρύγου, ο οποίος σημειωτέον σε πολλές
περιοχές της χώρας ξεκινά από τα μέσα Αυγούστου και συνεπώς πρέπει άμεσα να
ρυθμιστεί;

  

  

Οι ερωτώντες Βουλευτές

  

  

Ευαγγελία Λιακούλη

  

Βασίλης Κεγκέρογλου

  

Γιώργος Αρβανιτίδης
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Αχμέτ Ιλχάν

  

Χρήστος Γκόκας

  

Μιχάλης Κατρίνης

  

Χαρά Κεφαλίδου

  

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

  

Γεώργιος Μουλκιώτης

  

Μπαράν Μπουρχάν

  

Απόστολος Πάνας

  

Ανδρέας Πουλάς

  

Κώστας Σκανδαλίδης

  

 6 / 6


