Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των συνεταιριστικών φορέων από την Ελλάδα και την Copa-Cogeca,
εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί και ανώτερα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα συμμετείχαν στο 1ο Συνέδριο που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
στις 27 Μαρτίου 2018.
Το συνέδριο που είχε ως θέμα «Ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας μετά το 2020 και η νέα κοινή
αγροτική πολιτική της Ε.Ε» άνοιξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο
οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στην προσπάθεια ενδυνάμωσης του συνεταιριστικού κινήματος με
«οργανώσεις και ομάδες παραγωγών αποτελεσματικές, οργανώσεις που θα προσφέρουν
υπηρεσίες στα μέλη τους και όχι χρέη και κακοδιαχείριση» υπογραμμίζοντας ότι ο αγροτικός χώρος
«έχει γίνει πλέον αποδεκτό από όλους ότι είναι ο υπ’ αριθμόν ένα χώρος, το εργαλείο αυτό που
μπορεί να μας βοηθήσει». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις που αφορούν στις
διαπραγματεύσεις για τη νέα ΚΑΠ μετά το 2020.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο θέμα των ενισχύσεων ο κ. Αποστόλου υποστήριξε πως «αυτό που
φαίνεται να υιοθετεί το Συμβούλιο Υπουργών είναι ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα, τουλάχιστον
σταθερότητας της ΚΑΠ στα σημερινά επίπεδα», προσθέτοντας ότι η σχετική απόφαση θα ληφθεί
στο Συμβούλιο Κορυφής στις 2 Μαΐου.
Ο πρόεδρος του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κ. Αλέξανδρος Κοντός αναφέρθηκε στους στόχους του ΣΑΣΟΕΕ,
στην ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης του συνεταιριστικού κινήματος και στα βασικά θέματα που
απασχολούν τον αγροτικό κόσμο και απαιτούν άμεσης αντιμετώπισης.
Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. συγκροτήθηκε για να καλύψει το κενό της κεντρικής
εκπροσώπησης των αγροτών και των Οργανώσεών τους, για να υποστηρίξει τις συλλογικές
δράσεις των παραγωγών και να διατυπώσει ενιαία θέση για τα μείζονα θέματα που αφορούν στην
ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και για τα οποία «λαμβάνονται αποφάσεις καθοριστικές για το
μέλλον τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου υπογράμμισε πως «στηρίζεται καθαρά σε
εισφορές των μελών του και δεν έχει καμία μα καμία κρατική επιχορήγηση. Αποτελεί απαρέγκλιτη
αρχή και μάλιστα με ποινή αποβολής, ότι οι κομματικές ταυτότητες που όλοι έχουμε και είναι
φυσιολογικό όλοι να έχουμε, μένουν έξω από το Σύνδεσμό μας» καθώς επίσης και ότι
«προκειμένου να γίνει μέλος μια οργάνωση στο Σύνδεσμο, πρέπει να έχει τζίρο, κύκλο εργασιών
που να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο πλαφόν. Με τον τρόπο αυτό αποκλείσαμε τους
Συνεταιρισμούς που δεν έχουν δραστηριότητα, Συνεταιρισμούς όπως τους έλεγαν «μαϊμούδες» οι
οποίες στο παρελθόν ήταν σε μεγάλο ποσοστό οι εκφραστές του συνεταιριστικού χώρου».
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Επίσης, επισήμανε ότι μέλη του Συνδέσμου είναι περισσότερες από 100 υγιείς συνεταιριστικές
οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη έως τον Έβρο, οι οποίες πραγματοποιούν τζίρο
που υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Σε ότι αφορά στα βασικότερα θέματα που απασχολούν στον αγροτικό τομέα, μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών που πλήττουν τους
αγρότες και έχουν ως αποτέλεσμα «σημαντικό μέρος της αγροτικής παραγωγής να διακινείται
χωρίς παραστατικά, με άμεση συνέπεια στα δημόσια έσοδα, στην ποιότητα των αγροτικών
προϊόντων, στις εξαγωγές αλλά και μεγάλο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών των δικών μας
επιχειρήσεων, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και επιχειρήσεων οι οποίες ακόμα και το
τελευταίο κιλό αγροτικού προϊόντος που διακινούν, το κάνουν με απόλυτα νόμιμο και ξεκάθαρο
τρόπο».
Επίσης, αναφέρθηκε στις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων τονίζοντας πως «είναι επιτακτική η
ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι, να γίνουν ισοζύγια από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε όλο το
κύκλωμα διακίνησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας, στο γάλα και στη φέτα, προκειμένου να
προστατευθούν τα ελληνικά προϊόντα και το εισόδημα των Ελλήνων κτηνοτρόφων και των
Ελλήνων αγροτών και να γίνει μια περαιτέρω, πιο δυναμική προσπάθεια προώθησής τους στην
αγορά».
Σύμφωνα με τον κ. Κοντό, πρέπει επίσης να επιταχυνθεί η προκήρυξη και η υλοποίηση των
δράσεων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και χαρακτήρισε πολύ σημαντικό οι
Συνεταιριστικές Οργανώσεις «να αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό πυρήνα Αγροτικής
Ανάπτυξης».
Στο συνέδριο του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων
Βασίλης Λεβέντης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή, ο βουλευτής της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Μιχάλης Τζελέπης, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης και το στέλεχος της Τράπεζας
Πειραιώς και πρόεδρος της GAIA Επιχειρείν Χριστόδουλος Αντωνιάδης.
Στην πρώτη ενότητα η οποία είχε ως θέμα «Η νέα ΚΑΠ ως «εργαλείο» ανάπτυξης της ελληνικής
υπαίθρου και στήριξης του εισοδήματος των Ελλήνων αγροτών – Προκλήσεις και προοπτικές για
την γεωργία και την κτηνοτροφία μετά το 2020» και συντονιστή τον εκδότη της Agrenda Γιάννη
Πανάγο, ομιλητές ήταν ο Νικήτας Πρίντζος, Πρόεδρος της ΕΑΣ Βόλου – ΕΒΟΛ, ο Γεώργιος
Μαθιουδάκης, συντονιστής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δημήτρης Μελάς, πρώην υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μόσχος Κορασίδης, πρώην γενικός γραμματέας του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αικατερίνη Σαββαΐδου, επίκουρη καθηγήτρια
στη νομική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
και ο Βασίλης Παρόλας, γενικός διευθυντής του αγροτικού συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας.
Στην δεύτερη ενότητα η οποία είχε ως θέμα «Η συμμετοχή των συλλογικών δράσεων των αγροτών
στην ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας - Ισχυροί συνεταιρισμοί (οργανώσεις &
επιχειρήσεις) στο έντονα ανταγωνιστικό ελληνικό και διεθνές περιβάλλον», και συντονιστή τον
υπεύθυνο επικοινωνίας του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Μάκη Αποστόλου, ομιλητές ήταν ο Paulo Gouveia, chief
policy advisor της Copa-Cogeca, ο Χρήστος Γιαννακάκης, πρόεδρος της κοινοπραξίας
συνεταιρισμών του νομού Ημαθίας, ο Λάζαρος Μάμαλης, διευθυντής επικοινωνίας του
συνεταιριστικού ομίλου ΕΑΣ Τρικάλων, ο Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Mediterra
Α.Ε θυγατρικής εταιρείας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο Γεώργιος Κατσούλης,
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εκπρόσωπος της ΕΑΣ Μεσσηνίας στο Δ.Σ. του Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και ο Ευθύμιος Φωτεινός, πρόεδρος
του ΑΣ Αδένδρου και αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης.
Στην τρίτη ενότητα η οποία είχε ως θέμα «Φορολογία - ασφαλιστικές εισφορές - ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. Νέα «εργαλεία» ανάπτυξης, χρηματοδότηση, ασφάλιση πιστώσεων,
agrologistics στην υπηρεσία του σύγχρονου αγρότη – επιχειρηματία», με συντονιστή τον
δημοσιογράφο της εφημερίδας “Η Καθημερινή” Τάσο Τέλλογλου, ομιλητές ήταν ο Δημήτριος
Ζορμπάς, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, ο
Αλέξιος Πολυτάκης, επικεφαλής της ανάπτυξης εργασιών του αγροτικού τομέα της Τράπεζας
Πειραιώς, ο Νίκος Κουτλιάμπας, πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Βελβεντού, ο Ευθύμιος Σαΐτης,
γενικός διευθυντής φορολογικής διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο
Παναγιώτης Πέτρου συντονιστής του Αγροδιατροφικού Φόρουμ εκ μέρους της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας, ο Κώστας Σκιαδάς, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Δημήτρης Χρήστου, director, market development της GS1
Association Greece και ο Γρηγόρης Μουτάφης, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
Τέλος, στην τέταρτη ενότητα, η οποία είχε ως θέμα «Εισροές, αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και
εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και καινοτομίας ως αποτελεσματικοί παράγοντες για την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» και συντονιστή τον δημοσιογράφο
της “agrotypos.gr” Σταύρο Παϊσιάδη, ομιλητές ήταν η Έλλη Τσιφόρου, υπεύθυνη γραφείου
Βρυξελλών της GAIA Επιχειρείν, ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης, γενικός διευθυντής του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, ο Παναγιώτης Ηλίας, μάνατζερ έρευνας-μηχανικός της Neuropublic, ο
Ευθύμιος Ευθυμιάδης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Redestos-Efthymiadis Agrotechnology
Group, ο Μάρκος Λέγγας, πρόεδρος της Πήγασος Αγροδιατροφή (7Grapes) και ο Θεόδωρος
Βασιλόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ).
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