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Αρ. Πρωτ 17/17.03.2020
ΘΕΜΑ: Αναγκαιότητα λήψης επειγόντων έκτακτων μέτρων για την
ελληνική οινοποιία λόγω της κρίσης του COVID-19
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Στην πρωτόγνωρη κατάσταση που αντιμετωπίσουμε σαν Χώρα, σαν
κοινωνία και σαν πολιτισμός, είναι απαραίτητο να προστατευθεί ο πυρήνας
του παραγωγικού δυναμικού ώστε να μπορέσει η οικονομία και κατά
συνέπεια η κοινωνία να ορθοποδήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα και με τις
μικρότερες δυνατές απώλειες.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι εξαγγελίες του κυβερνητικού επιτελείου
κινούνται στον ορθό δρόμο. Περιμένοντας την εξειδίκευση των μέτρων
θέλουμε να τονίσουμε την διπλή ιδιαιτερότητα του οινοποιητικού κλάδου,
και δη της ιδιωτικής οινοποιίας που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμος Ελληνικού
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Οίνου (Σ.Ε.Ο.). Αφενός, ο κλάδος μας συνδέεται με δραστηριότητες οι
οποίες βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας: εστίαση, χώροι ψυχαγωγίας,
λιανεμπόριο. Αφετέρου, πρόκειται για εξωστρεφή κλάδο, με έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα και συνδεδεμένο με την εικόνα του «ευ ζην» ως εκ
τούτου πλήττεται ιδιαιτέρως από την κατάσταση. Ήδη μεγάλος αριθμός
πελατών και διανομέων δηλώνει αδυναμία πληρωμών, ενώ από το εξωτερικό
τα πράγματα είναι δραματικά. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα ρευστότητας
των επιχειρήσεων μας είναι ήδη ασφυκτικό.
Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή θέλουμε να ζητήσουμε την προστασία
της Πολιτείας ώστε αφενός η οινοποιία να συμπεριληφθεί στους
κλάδους που πλήττονται άμεσα από τα μέτρα κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, αφετέρου να τεθούν οι βάσεις για την
ανάνηψη του χειμαζόμενου κλάδου. Ενδεικτικά ζητάμε:
-

Την αναστολή πληρωμών φορολογικών βαρών, μεσούσης της
κρίσης και ειδικότερα της καταβολής ΦΠΑ και δόσεων φόρου
εισοδήματος (για όσους έχουν μπει σε ρύθμιση) αλλά και του
Ε.Φ.Κ. για όσα οινοποιεία συστεγάζονται με αποσταγματοποιεία ή
παράγουν ενισχυμένους οίνους, υπαγόμενους σε Ε.Φ.Κ.

-

Την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους
οινοποιούς και το προσωπικό των επιχειρήσεων τους

-

Την μέσω κανονιστικών διατάξεων παροχή από το τραπεζικό
σύστημα ρευστότητας στις επιχειρήσεις του κλάδου και την
θέσπιση ευεργετικών διατάξεων ως προς την εξυπηρέτηση δανείων
από δανειολήπτες του κλάδου

-

Την ελαστικότητα του καθεστώτος ασφάλισης των εργατών γης
(στην βάση όσων έχουμε ήδη προτείνει στην Κυβέρνηση)
προκειμένου να δοθούν κίνητρα για προσλήψεις και να μειωθεί το
φαινόμενο καταβολής εισφορών για μη παρεχόμενη εργασία

-

Την διευκόλυνση μέσω της άρσης γραφειοκρατικών εμποδίων
ένταξης των επιχειρήσεων του κλάδου σε προγράμματα, της
Κ.Ο.Α., του Ευρ. Ταμείου Συνοχής αλλά και την δυνατότητα
μείωσης αν όχι άρσης της ελάχιστης αυτοχρηματοδότηαης έργων

-

Την διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοϊκών
κανόνων ως προς τον χρηματοδοτικό φάκελο της ΚΟΑ και το
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καθεστώς των αδειών φύτευσης προκειμένου να δημιουργηθούν οι
δυνατότητες ανάπτυξης με την λήξη της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας ως προς την εξειδίκευση των μέτρων αυτών
και είμαστε βέβαιοι για την κατανόηση της στις δύσκολες αυτές ώρες. Με
την ευχή αυτή η έκτακτη κατάσταση να λάβει σύντομα αίσιο τέλος,
Με τιμή,

Γιώργος Σκούρας
Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου
Γενική Γραμματέας

Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος
Διευθυντής
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