
 

Ηράκλειο, 4 Δεκεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων                         

Θέμα: Διευκόλυνση Ένταξης των Οινοποιείων στα Προγράμματα Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής 

Το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις τονίζει το 

Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου, με αφορμή τα νέα προγράμματα οικονομικής 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και 

υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με τη μορφή μη 

επιστρεπτέας επιχορήγησης  

 

Το έκτακτο μέτρο της Απόσταξης Κρίσης στο οποίο εντάχθηκαν πολλά οινοποιεία να 

για να αποφευχθεί η χαοτική κατάσταση συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων 

αδιάθετου σταφυλιού στην αγορά, πέρα από τεράστιες οικονομικές ζημίες που 

επέφερε λόγω των χαμηλών (κάτω του κόστους) τιμών διάθεσης του κρασιού, το 

«εισόδημα» που προέκυψε από τη διαδικασία της απόσταξης λειτουργεί τώρα 

ανασταλτικά ως προς την ένταξη των οινοποιείων στο μέτρο Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής. 

 

Συγκεκριμένα η αντίφαση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το «έσοδο» της 

απόσταξης αλλοιώνει την πραγματική οικονομική εικόνα της εκάστοτε επιχείρησης, 

εμποδίζοντάς την λογιστικά να ενταχθεί στα προγράμματα Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, τη στιγμή που ο κλάδος έχει πληγεί σημαντικά από την τρέχουσα 

κρίση και τα οινοποιεία δυσκολεύονται να επιβιώσουν. 

 

Επιπλέον,  για την ένταξη στα παραπάνω προγράμματα γίνεται σύγκριση 

οικονομικών δεικτών των μηνών Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο που χαρακτηρίζονται έτσι 

κι αλλιώς ως μήνες χαμηλού τζίρου για τον κλάδο - που σημειώνει τον βασικό του 

τζίρο κατά την τουριστική περίοδο – με αποτέλεσμα να δίνεται μια λανθασμένη 

εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης των οινοποιητικών επιχειρήσεων και να τις 

καθιστά μη επιλέξιμες στο πλαίσιο της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης.  

 

Τέλος τονίζεται η επιτακτική ανάγκη  αλλαγής του διαστήματος αυτού για τις 

τουριστικές Περιφέρειες (Κρήτη και άλλα νησιά) και να επεκταθεί σε οκτώ (8) μήνες, 

δίνοντας μια ρεαλιστικότερη εικόνα ως προς τη διαφορά που παρουσιάστηκε στον 

κλάδο μετά την έλευση της πανδημίας. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Προτίθεται η κυβέρνηση να μεριμνήσει το αμεσότερο δυνατό για την ένταξη των 

οινοποιείων στο εν λόγω μέτρο; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 
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