
Πάτρα: Ο φόρος στο κρασί
"ξεσηκώνει" τους οινοποιούς-
Κλείνουν τα οινοποιία σε ένδειξη
διαμαρτυρίας
Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου διοργανώνει το Σάββατο
23/1 στην Πάτρα σύσκεψη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί και τις
συνέπειές του στον κλάδο.Στη σύσκεψη έχουν προσκληθεί βουλευτές, οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις και
φορείς με στόχο να δημιουργηθεί μια μεγάλη συμμαχία για την προστασία του
κλάδου.
 Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/1/16 στις 12.30 μ.μ. στο
Επιμελητήριο Αχαΐας (Ρ. Φεραίου 58, Πάτρα).
 Θα καταλήξει σε υπογραφή ψηφίσματος που θα κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους
φορείς τη Δευτέρα 25/1, ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα διαμαρτυρίας για τον ΕΦΚ
και στην οποία τα οινοποιεία μας θα παραμείνουν κλειστά.
 Σύμφωνα με τις θέσεις του κλάδου, όπως εγκρίθηκαν από τους συλλογικούς φορείς:

Η πολιτική αύξησης της φορολογίας στο προϊόν δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν από
τους στόχους και τις πολιτικές μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Απεναντίας ο τρόπος αυτός θα έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης
του προϊόντος, τη μείωση των πωλήσεων αυτού, την εξαφάνιση των εξαγωγών και
τελικά την απώλεια εσόδων από το Κράτος.

Ο μηδενικός συντελεστής που ίσχυε για τον οίνο βασίζεται στο ότι είναι
κατ’ εξοχήν γεωργικό προϊόν. Ο οίνος είναι αποτέλεσμα άμεσης μεταποίησης των
παραγόμενων σταφυλιών. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου απαριθμούνται τα
γεωργικά προϊόντα και αποτελεί αντικείμενο Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.

Καμία οινοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην της Γαλλίας που
έχει επιβάλλει ελάχιστο φόρο για σκοπούς διακίνησης,  δεν έχει επιβάλλει 
ειδικό φόρο κατανάλωσης στους ήσυχους και τους αφρώδεις οίνους όπως
προβλέπεται στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Στην Ελλάδα δε το κρασί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον γεωργικό τομέα αφού
μέσα από το προϊόν αυτό ζουν πάνω από 200.000 οικογένειες αμπελουργών, οι οποίοι
ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια και προσκομίζουν την συγκομιδή τους στα
ελληνικά οινοποιεία (έχουν καταγραφεί περίπου 900 οινοποιεία στην ελληνική
επικράτεια)..



Πολιτικές τέτοιου είδους κρύβουν πολιτικές εξομοίωσης του αγροτικού προϊόντος -
ελληνικό κρασί με άλλα αλκοολούχα ποτά.  Το κρασί, αποτελεί ένα κατεξοχήν
γεωργικό προϊόν, άρρηκτα συνδεδεμένο με την πανάρχαια ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιάς της Ευρώπης – και της Ελλάδας ιδιαίτερα.

Παρόμοιες πολιτικές, παρακινούμενες από το λόμπι των οινοπνευματωδών ποτών
έχουν και στο παρελθόν προταθεί. Συγκεκριμένα ο αμπελοοινικός κλάδος της
Ελλάδας σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη απέτρεψε τη λήψη
παρόμοιας απόφασης για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, η
οποία θα εξυπηρετούσε συμφέροντα των Βορείων Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Μία τέτοια εξέλιξη θα διαταράξει την ισορροπία ολόκληρου του τομέα
υπερδιπλασιάζοντας τις τιμές στον καταναλωτή και μηδενίζοντας τις
εξαγωγές. Ήδη το Ελληνικό κρασί, σε μία εποχή τεράστιας ύφεσης αντιστέκεται και
προσπαθεί μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού Marketing και Branding που εφαρμόζει,
να δηλώσει την παρουσία του σε παγκόσμιο επίπεδο και να μπορέσει να στηρίξει την
ελληνική οικονομία και ελληνική περιφέρεια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά οίνου, η
οποιαδήποτε αύξηση τιμών στο εμπόριο, τον καταναλωτή, τις εξαγωγές είναι
αδύνατη,  τη στιγμή μάλιστα που οι ελληνικοί οίνοι δέχονται εξαιρετικές πιέσεις  από
τα οινικά προϊόντα άλλων χωρών.

Ο φόρος υπερβαίνει κατά πολύ την αξία των σταφυλιών σε πολλές από τις κυριότερες
αμπελουργικές περιοχές της χώρας μας, ενώ ταυτόχρονα ισούται με τη μέση τιμή
διάθεσης των κρασιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η εφαρμογή μιας τόσο ψηλής φορολογίας αλυσιδωτά θα καταστήσει τις
 οινοποιητικές επιχειρήσεις και τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες  και
θα επιδεινώσει τη θέση των ελλήνων παραγωγών πλήττοντας άμεσα την ελληνική
περιφέρεια.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό κρασί έχει ολοκληρώσει το στρατηγικό σχέδιο Marketing
και Branding από το 2008. Με τις συντονισμένες προσπάθειες των συλλογικών
φορέων του, των μεμονωμένων οινοποιείων, του ΟΠΕ Α.Ε., του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εξωτερικών το ελληνικό κρασί έχει
καταφέρει όχι μόνο να  διεισδύσει σε νέες αγορές του εξωτερικού αλλά και να έχει
αύξηση των εξαγωγών σε παραδοσιακές αγορές (αναφέρουμε ενδεικτικά τις αγορές
των ΗΠΑ – Καναδά – Ρωσία – Γερμανία).  Η προσπάθεια αυτή υπονομεύεται καίρια.

Η αύξηση της τιμής των κρασιών λόγω αύξησης του διαχειριστικού κόστους
των οινοποιείων και λόγω του Ε.Φ.Κ. θα πλήξει ανεπανόρθωτα,
εξαφανίζοντας ολοκληρωτικά τις εξαγωγές που είναι απαραίτητες για την



αντιμετώπιση της κρίσης.

Επίσης, θα ενταθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός εντός του κλάδου, από τους οίνους που
πωλούνται χωρίς επισήμανση, χωρίς παραστατικά και χωρίς έλεγχο αφού στους
οίνους αυτούς ουδέποτε θα επιβληθεί Ε.Φ.Κ.

Συνοπτικά:

Η φορολόγηση του ελληνικού κρασιού θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά
στο προϊόν, τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής, στην ελληνική περιφέρεια και την ελληνική οικονομία.

Προβλήματα από την εφαρμογή:

Ο κλάδος προειδοποίησε ότι η ένταξη του κρασιού στα προϊόντα που υπόκεινται σε
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις
οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.

Με την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου εφαρμογής του σχετικού νόμου, η πρόβλεψη
αυτή επιβεβαιώθηκε, επιτείνοντας τα προβλήματα βιωσιμότητας, αλλά και
ανταγωνιστικότητας των οινοποιείων, αφού το κόστος διαχείρισης του ΕΦΚ η
γραφειοκρατία και η αδυναμία εφαρμογής του νομικού πλαισίου στον οίνο, σε πολλές
περιπτώσεις ανέστειλαν ακόμη και τις πωλήσεις σε πολλά οινοποιεία της χώρας.

Παρά το ότι το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και δεύτερη ερμηνευτική εγκύκλιο
για την υπέρβαση των προβλημάτων που ενέσκυψαν τις πρώτες ημέρες, συνεχίζουν
να υπάρχουν σημαντικά θέματα που απορρέουν από την φύση του ΕΦΚ και
απαγορεύουν τις εξαγωγές, αλλά και τις πωλήσεις από οινοποιεία.

Πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οινοποιεία είναι:

ü  Για τα υπερχρεωμένα στις τράπεζες οινοποιεία –μεταξύ αυτών και πολλά
συνεταιριστικά– οι δυνατότητες σύστασης εγγυήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα της
χώρας είναι ανέφικτη. Για τα οινοποιεία αυτά είναι αδύνατη η σύσταση
εμπράγματων δικαιωμάτων (εγγραφή υποθηκών) και ως εκ τούτου μοναδική
δυνατότητα σύστασης εγγυήσεων, αποτελεί η δέσμευση μετρητών, σε μια περίοδο
που διακρίνεται από την απουσία ρευστότητας στην αγορά.

Η σύσταση εγγυήσεων μπορεί να ανέλθει στο ύψος των 40.000 € ανά
οινοποιείο, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά τις
χρηματοοικονομικές ροές του οινοποιείου (cash flow), εφόσον το οινοποιείο
μπορεί να δεσμεύσει επ’ αόριστον το αντίστοιχο ποσό.

ü  Ομοίως, η υποχρέωση καταβολής του ΕΦΚ στις 25 του επομένου από την πώληση
μηνός, δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι η



ρευστοποίηση των απαιτήσεων του οινοποιείου από τις πωλήσεις οίνων, λαμβάνει
χώρα εντός του επόμενου εξαμήνου. Για την καταβολή του ΕΦΚ τον επόμενο από την
πώληση μήνα, απαιτείται να διατεθούν κεφάλαια κίνησης τα οποία αφενός είναι
ανύπαρκτα, αφετέρου δεν μπορούν να προκύψουν από τραπεζικό δανεισμό δεδομένου
του αρνητικού πιστοληπτικού προφίλ των οινοποιείων και της ισχνής
χρηματοδότησης που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.

ü  Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται από την υποχρέωση προκαταβολής του ΕΦΚ για
τους μικρούς οινοποιούς, αφού εάν δεν προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ (25.000 € για
100 tn) και έως 31.1.2016  δεν επιτρέπεται να πουλήσουν. Να τονισθεί ότι τα
οινοποιεία λειτουργούν σε καθεστώς ασφυξίας ρευστότητας και απουσίας
δυνατοτήτων δανεισμού.

ü  Η σύσταση Φορολογικής Αποθήκης και η παρακολούθηση του ΕΦΚ από τα
οινοποιεία προαπαιτεί κατάθεση εγγυήσεων, τήρηση ειδικών βιβλίων για το
Τελωνείο, ελέγχους και καταβολή ΔΕΧΕ και ΔΕΤΕ, πρόσληψη εξειδικευμένου
προσωπικού, αλλά και εκτελωνιστή για την παρακολούθηση της Φορολογικής
Αποθήκης και την υποβολή των Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Η
οικονομική επιβάρυνση του οινοποιείου πέραν της επιβάρυνσης της τιμής του οίνου
(πλέον των 0,20 €/lt) με ΕΦΚ, επιρρίπτεται στην τελική τιμή του προϊόντος και
καθιστά τον κλάδο μη ανταγωνιστικό και στο εσωτερικό της χώρας
(μετατόπιση της κατανάλωσης σε ανταγωνιστικά ποτά) και στο εξωτερικό
(επίρριψη διαχειριστικού κόστους στις τιμές).

ü  Υπάρχουν καταγγελίες από οργανωμένα οινοποιεία, ακύρωσης παραγγελιών
μετά την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, από πελάτες οι οποίοι προμηθεύονται πλέον κρασί
από παράνομα οινοποιεία τα οποία ενώ διαθέτουν οινοποιείο «βιτρίνα», διακινούν
οίνους από αδήλωτες δεξαμενές (σε σπίτια συγγενών) χωρίς παραστατικά και
ΕΦΚ, εντείνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό

ü  Οι μικροί οινοποιοί όταν εξάγουν, εφόσον δεν έχουν συστήσει Φορολογική Αποθήκη
υποχρεωτικά επιβαρύνουν τις τιμές τους με ΕΦΚ και έτσι δημιουργείται ένα
ανταγωνιστικό μειονέκτημα, στις αγορές του εξωτερικού. Είναι αναληθές συνεπώς
το ότι δεν επιβαρύνονται με ΕΦΚ οι εξαγωγές

ü  Τα αποθέματα απογραφής δεν είναι ακριβή, αφού δεν υπάρχουν ογκομετρημένες
δεξαμενές με κίνδυνο τα οινοποιεία να υποπέσουν σε παραβάσεις και να υποστούν
κυρώσεις

ü  Για να πραγματοποιηθεί η ογκομέτρηση των δεξαμενών εντός της
προβλεπόμενης διετίας, αυτές πρέπει να είναι άδειες (ογκομέτρηση με νερό)
γεγονός που δεν είναι εφικτό

ü  Υπάρχουν αποθέματα σε σφραγισμένα βαρέλια επί πολλά έτη, των οποίων ο όγκος



του περιεχομένου οίνου, είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ακριβώς. Ειδικότερα για τα
μικρά οινοποιεία που προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ πριν το κρασί τεθεί σε ανάλωση, ο
όγκος είναι μόνο ονομαστικός και όχι πραγματικός.

ü  Δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία όσον αφορά το θέμα διακίνησης οίνου από μικρό
οινοποιείο που έχει καταβάλλει το ΕΦΚ σε Φορολογική Αποθήκη άλλου οινοποιείου, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν πωλήσεις από τα «μικρά
οινοποιεία» σε οινοποιεία που έχουν συστήσει Φορολογική Αποθήκη  καθώς επίσης
δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις για:

· την φασόν επεξεργασία και τη σύσταση φορολογικής αποθήκης μέσα σε άλλη●

Φορολογική Αποθήκη
την επιστροφή του ΕΦΚ για αλλοιωμένα προϊόντα που πρέπει να αποσυρθούν●

Όπως είναι κατανοητό πολλά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
σχετίζονται με το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας και άλλα
οφείλονται σε αυτήν καθ’ αυτήν την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί.

Διέξοδος:

Για τα οινοποιεία της χώρας η μόνη προοπτική που θα επιλύσει τα ανωτέρω
προβλήματα είναι η κατάργηση του ΕΦΚ, αφού η επιβολή του θίγει ένα εθνικώς
παραγόμενο προϊόν και τις επιχειρήσεις του. Παράλληλα η προοπτική είσπραξης
δημοσίων εσόδων εξακολουθεί να είναι χαμηλή και το διοικητικό κόστος υψηλό,
γεγονός που αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Ο κλάδος προσέφυγε ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της νομοθετικής
ρύθμισης που επιβάλει τον ΕΦΚ και παράλληλα προχωρεί σε κινητοποιήσεις από το
τριήμερο Σάββατο – Κυριακή – Δευτέρα 23-24-25 / 1.

Τη Δευτέρα 25-1 τα οινοποιεία θα είναι κλειστά, στο πλαίσιο της πρώτης
πανελλαδικής διαμαρτυρίας του κλάδου «ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ». Θα ακολουθήσουν
και άλλες συντονισμένες ενέργειες.

URL:
http://goo.gl/rKMqPc
Keyword: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
Date: 2016-01-21, 12:01:18
Source: thebest.gr



Πάτρα: Το Αντωνοπούλειο ίδρυμα
κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του
Πάτρα: Το Αντωνοπούλειο ίδρυμα κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Το Αντωνοπούλειο Ίδρυμα προσκαλεί το κοινό στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας του για το νέο έτος 2016, αυτό το Σάββατο 23 Ιανουαρίου στις 18.00 το
απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαίας (στην οδό Ρήγα Φεραίου 58).Στην
αίθουσα του Επιμελητηρίου το Αντωνοπούλειο είχε πραγματοποιήσει και δωρο...

Δείτε όλο το άρθρο
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Κλίνουν προς το κτίριο ανάμεσα σε
"Πολύκεντρο" και ΤΕΙ - protionline.gr
ΑΥΤΟΨΙΑ ΧΘΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΟΙΝΟΥ
Mε ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Μουσείου Οίνου
στις εγκαταστάσεις της πρώην Χαρτοποιίας, που πρώτη αποκάλυψε το protionline.gr
λίγο πριν τις γιορτές. Μετά την ομόφωνη απόφαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στις 21
Δεκεμβρίου, συστάθηκε η ομάδα εργασίας μαζί με το δήμο Αιγιαλείας. Η πρώτη
συνάντηση έγινε την περασμένη Παρασκευή, ενώ χθες το πρωί, πραγματοποίησε
αυτοψία στο χώρο, με τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου να δηλώνουν
εντυπωσιασμένοι και μαζί με τον δήμαρχο Αιγιαλείας και τους συνεργάτες του, να
κλίνουν προς την αξιοποίηση του κτιρίου που βρίσκεται ανάμεσα στο «Πολύκεντρο»
και το ΤΕΙ.

Τις εγκαταστάσεις της πρώην Χαρτοποιίας επισκέφθηκαν ο δήμαρχος Θανάσης
Παναγόπουλος, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Χριστόπουλος, ο γενικός διευθυντής της
ΔΕΥΑ Πάνος Παναγόπουλος, ο α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αρίστος
Τηλιγάδης, ο ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Θανάσης Κούστας, ο επικεφαλής
του τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων Κώστας Γιωτόπουλος και συνεργάτες του
από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο επιμελητηριακός σύμβουλος
και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήμου
Στράτος Βαρδάκης.



Απ’ ό,τι φάνηκε η χθεσινή επίσκεψη στο χώρο δεν ήταν η πρώτη αφού, οι φορείς είχαν
βρεθεί και πάλι στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας έτσι το κτίριο που τους
δημιούργησε την καλύτερη εντύπωση. Αυτό ήταν, τελικά, αυτό που βρίσκεται
ανάμεσα στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πολύκεντρο» και στο ΤΕΙ, το οποίο έχει είσοδο
από το προαύλιο του «Πολύκεντρου». Όπως διαπίστωσαν οι επισκέπτες, πρόκειται για
ένα χώρο προσβάσιμο, που βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Αποτελείται από
δύο ορόφους χωρίς έπιπλα ή μηχανήματα και έναν ημιώροφο που όταν λειτουργούσε
η βιομηχανία χάρτου, στέγαζε γραφεία. Οι εγκαταστάσεις άφησαν άριστες
εντυπώσεις στους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας στον δήμαρχο
πως ένας τέτοιος χώρος είναι κρίμα να παραμένει αναξιοποίητος. Ιδιαίτερη προσοχή
έδωσαν στα υλικά κατασκευής του που αποδεικνύουν γιατί το κτίριο έχει αντέξει στο
χρόνο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ ρώτησαν και για το κατά πόσο
έχει γίνει έλεγχος για τη στατικότητά του, αν και είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα
γίνει από μηχανικούς πριν γίνει η υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση στο
πρόγραμμα INTERREG στο οποίο προσανατολίζεται το γραφείο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων του Επιμελητηρίου. Πάντως, κάποιες τομές στο δάπεδο δείχνουν πως
έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι.



Οραματίζονται ένα διαδραστικό «ταξίδι» στην ιστορία του οίνου

Μιλώντας στο protionline.gr  ο κ. Κούστας επισήμανε πως ο στόχος είναι η ένταξη
του έργου στο INTERREG 2014 – 2020 και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ADRION
(Αδριατική – Ιόνιο) που εξυπηρετεί τέτοιες δράσεις, κάνοντας παράλληλα γνωστό
πως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θεματικά δεν ταιριάζει η αρχική σκέψη για
δημιουργία πάρκου με σύγχρονο τρόπο παρουσίασης των άθλων του Ηρακλή, γι’ αυτό
και αυτή η σκέψη θα μείνει λίγο πίσω, μέχρι να εξευρεθεί το κατάλληλο πρόγραμμα.
Άλλωστε, υπάρχει η εκτίμηση ότι μέσα στον τεράστιο χώρο των εγκαταστάσεων της
πρώην Χαρτοποιίας, μπορούν να αναπτυχθούν διαφορετικές παράλληλες δράσεις που
θα σχετίζονται με την περιοχή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Με αυτό το σκεπτικό, εξάλλου, είχε παραχωρηθεί και μέρος των εγκαταστάσεων στο
ΤΕΙ. Σημειώνεται ότι το ΤΕΙ καταλαμβάνει σήμερα περί τα πέντε στρέμματα έκτασης,
ενώ υπολείπονται άλλα 65 στρέμματα στα οποία δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια
επέκτασή του, δεδομένου ότι δεν έχει προχωρήσει ο αρχικός στόχος για ανάπτυξη
πέντε τμημάτων μέχρι το 2010…

Αναφορικά με το πώς σκέπτονται στο Επιμελητήριο την υποβολή της πρότασης για
το Μουσείο Οίνου, ο κ. Κούστας επισήμανε πως αυτό που μπορεί να γίνει, είναι ένα
διαδραστικό ταξίδι στην ιστορία του οίνου, από την αρχαιότητα ως σήμερα, μέσα
από το οποίο θα ξεδιπλώνεται και η Αιγιάλεια ανά τους αιώνες, δεδομένου ότι η
περιοχή είναι συνυφασμένη με την αμπελοκαλλιέργεια, τον τρύγο και το κρασί. Για
παράδειγμα, όπως τόνισε ο ειδικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου, οι επισκέπτες θα
μπορούν να δουν πώς γινόταν η παραγωγή του κρασιού παλιότερα και πώς σήμερα,
με προβολή βίντεο με στοιχεία κει εικόνες, αλλά και διαδραστικά. Ο κ. Κούστας



υπενθύμισε πως ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι να υποβάλλει τις σχετικές
προτάσεις, τη στιγμή που διαθέτει το πλεονέκτημα της τεχνογνωσίας και από εκεί
και πέρα να λειτουργήσει συμβουλευτικά προς το δήμο. Όπως ανέφερε, εφόσον
προχωρήσει το εγχείρημα, είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν κι άλλοι φορείς, όπως για
παράδειγμα η ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., οι οινοποιοί της περιοχής αλλά και άλλοι γνώστες του
αντικειμένου. ΄΄Θα προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από το INTERREG.
Εάν δούμε ότι το κονδύλι που θα εξασφαλιστεί δεν επαρκεί, θα επιδιώξουμε να
επωφεληθούμε κι από άλλα προγράμματα, ίσως και εθνικά. Από εκεί και πέρα, ο δήμος
είναι αρμόδιος να λειτουργήσει το Μουσείο Οίνου και να το καταστήσει βιώσιμο.
Όλα, όμως, θέλουν χρόνο, σωστή οργάνωση και διάθεση΄΄, πρόσθεσε ο ειδικός
σύμβουλος του Επιμελητηρίου.

Σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα

΄΄Στόχος μας είναι να ζωντανέψουμε την παλιά Χαρτοποιία του Αιγίου, με δράσεις
δημιουργικής βιομηχανίας που σημαίνει σύνδεση του πολιτισμού με την
επιχειρηματικότητα΄΄, επισήμανε από την πλευρά του ο Αρίστος Τηλιγάδης. Είναι
γεγονός ότι το εργοστάσιο της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου, που πρωταγωνίστησε για
δεκαετίες στην επιχειρηματικότητα και μάλιστα σε επίπεδο Βαλκανίων, σήμερα
θυμίζει ελάχιστα τις εποχές που έσφυζε από ζωή και παρήγαγε κάποια από τα
καλύτερα προϊόντα χάρτου στην Ευρώπη. Ο δήμαρχος από την πλευρά του,
υπενθυμίζει πως η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Χαρτοποιίας ήταν ανάμεσα
στις προεκλογικές δεσμεύσεις του και ένα από τα μείζονα θέματα της νέας
δημοτικής αρχής που εργάζεται για να το επιλύσει, με όρους απόλυτης διαφάνειας,
ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένη στρατηγική.



Σημειώνεται ότι η συζήτηση για την αξιοποίηση της Χαρτοποιίας, μεταφέρθηκε στη
συνέχεια στο κέντρο του Αιγίου, στο γραφείο του γραμματέα του δήμου Δημήτρη
Καλογερόπουλου. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, φαίνεται πως ήρθε η ώρα, αυτά
τα ερειπωμένα κτίσματα που… κείτονται θλιβερά, να αποκτήσουν ξανά ζωή και να
αποτελέσουν άξονα ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη του τοπικού κοινωνικού,
πολιτιστικού και πολιτισμικού πλούτου.
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Ικανοποίηση του Επιμελητηρίου για
τις εξαγγελίες Χαρίτση -
protionline.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΥ ΤΗΛΙΓΑΔΗ 
Το Επιμελητήριο Αχαϊας υποδέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση του υφυπουργού
Οικονομίας αρμόδιου για το ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση, σχετικά με τις εγγυητικές για την
χρήση προκαταβολής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Όπως μάλιστα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Α΄Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου
Αχαΐας και επικεφαλής της ΠΑΕΚ Αρίστος Τηλιγάδης “Με επιστολή μας είχαμε
διατυπώσει το σχετικό αίτημα ακριβώς όπως ανακοινώθηκε. Δηλαδή να κατατίθεται
η προκαταβολή σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος και θα γίνεται σταδιακή
αποδέσμευση. Θα παρακολουθήσουμε την συνέχεια ώστε οι τράπεζες να μην
προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο σύστημα”.

Χαρίτσης: Τέλος η εγγυητική επιστολή για τη χρήση της



προκαταβολής του ΕΣΠΑ

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που θα
εντάσσονται στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της προκαταβολής
ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, ύψους
έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για
πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος .
 Αυτά ανέφερε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Αγορά ο υφυπουργός Οικονομίας
αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης, ενώ υπενθύμισε ότι οι προσκλήσεις 4
δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για τις οποίες έχει γίνει προδημοσίευση από τα μέσα
Οκτωβρίου, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.

Ο υφυπουργός εστιάστηκε στη σημασία που δίνει το υπουργείο στην απλοποίηση των
διαδικασιών.

Όπως εξήγησε, δεν θα απαιτείται η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών παρά μόνο
εφόσον έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική αίτηση ενώ όπως είπε «δημιουργείται μηχανισμός
ώστε να γίνεται χρήση της προκαταβολής από τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται
εγγυητική επιστολή όπως στο παρελθόν. Τα λεφτά της προκαταβολής ύψους 40% θα
κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά αλλά μόνο για
πληρωμές που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος».
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