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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 

Του Δ.Σ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 

 

Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο  Αραχωβίτη  

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Σας καλωσορίζουμε στη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σας 

ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία. 

Η επιλογή σας  σε αυτή την καίρια θέση  θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά επιτυχής και λόγω του ότι 

σεις προσωπικά είστε γνώστης του αγροτικού και συνεταιριστικού χώρου «εκ των έσω». 

Ήδη από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων σας, έχετε δείξει θετικά δείγματα γραφής. 

Η Οργάνωση που εκπροσωπούμε η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είναι μια ιστορική Συνεταιριστική 

Οργάνωση με θητεία από το 1927. 

Εκπροσωπεί 40.000 και πλέον παραγωγούς   και πάντα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, των 

κτηνοτρόφων και των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών του Νομού Ηρακλείου. 

Σας καταθέτουμε λοιπόν κύριε Υπουργέ τις απόψεις μας σχετικά με την αλλαγή της φιλοσοφίας για 

τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς. 

 

Σε ότι αφορά τους Συνεταιρισμούς: 

 Επιπλέον κίνητρα στους παραγωγούς για την ενίσχυση του συνεργατισμού. 

 Έμπρακτη στήριξη στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις που παλεύουν να  κρατηθούν  λόγω 

του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται. 

 Διασφάλιση της συνεταιριστικής περιουσίας για να μην περάσει σε χέρια ιδιωτών. 

 Άμεση απόσυρση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί γιατί η επιβολή του 

δημιούργησε ανεπανόρθωτες ζημιές σε Οργανώσεις όπως και η  ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που 

παράγουν, εμπορεύονται και διακινούν κρασί. 

 Η συνεργασία του ΥΠΑΑΤ με τις αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις μπορεί να επιφέρει 

όφελος για τους παραγωγούς πάνω από 1 δις ευρώ (-20%) με τον εξορθολογισμό των 

εισροών που αποτελούν το 57% της αγροτικής παραγωγής. 

 Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από τους Συνεταιρισμούς διασφαλίζει την εγγύηση 

της γνησιότητας τους, αποφεύγοντας τα κυκλώματα πλαστών-εικονικών τιμολογίων, μαύρου 

χρήματος κ.ά. 



 Συνεργασία του ΥΠΑΑΤ και των Συνεταιριστικών Οργανώσεων με αξιοποίηση της 

σύγχρονης τεχνολογίας στους μηχανισμούς ελέγχου, για την πάταξη των ελληνοποιήσεων 

αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, προς όφελος της παραγωγής, των παραγωγών και 

της ελληνικής οικονομίας. 

 

Σε ότι αφορά τους αγρότες παραγωγούς που τον τελευταίο καιρό έχουν γονατίσει λόγω της υψηλής 

φορολόγησης και των υπέρογκων εισφορών που καλούνται να καταβάλλουν  (ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ) : 

 Ουσιαστική φορολογική και ασφαλιστική ελάφρυνση. 

 Δίκαιη κατανομή των Ενισχύσεων προς τον αγρότη – παραγωγό, στοχεύοντας στην 

ουσιαστική στήριξη της παραγωγής αγροτικών προϊόντων. 

 Διαχωρισμός και επιπλέον στήριξη των παραγωγών του μικρού κλήρου και των δυναμικών 

καλλιεργειών (ελιές και αμπέλια) που έχουν χάσει τον τελευταίο καιρό το  45% των 

επιδοτήσεων (παραγωγοί Κρήτης) . 

 

Επιπροσθέτως την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι αγρότες έρχεται να επιδεινώσει η 

κλιματική αλλαγή η οποία επιφέρει επαναλαμβανόμενες και συχνές καταστροφές στην αγροτική 

παραγωγή στις οποίες αδυνατεί να ανταπεξέλθει ο ΕΛΓΑ με άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις.  

 Επιπλέον κάλυψη για την καλλιέργεια της ελιάς από την ανθοφορία και άμεση καταβολή 

των 200 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ που οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με 

τον κανονισμό του ΕΛΓΑ του 2011 ώστε να καταστεί βιώσιμος για μερικά χρόνια ακόμα 

ο Οργανισμός. 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Πιστεύουμε στο Συνεταιριστικό ιδεώδες, έχουμε αγωνιστεί, αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της συνεταιριστικής διάστασης στον αγροτικό τομέα. Μένουμε 

σταθεροί σε αυτή μας την αρχή, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συνεργατικά σχήματα υπάρχει 

υπεραξία στον παραγωγό, ανεξάρτητα από τα πυρά που δεχόμαστε ως  απόρροια της απαξίωσης των 

συνεταιρισμών. Πάμε να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα της παραγωγής της ανάπτυξης , της 

μεταποίησης , της εξωστρέφειας. Πάμε για την επιβεβαίωση και δικαίωση της ιδέας του 

«Συνεταιρίζεσθαι» προς όφελος του κόσμου της παραγωγής και εν τέλει της ίδιας της κοινωνίας. 

Γιατί κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή χωρίς Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις. 

                                                              Για το Δ. Σ 

                                                              της ΕΝΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                                                           Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                             Ανδρέας Στρατάκης 

 


