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Ημερομηνία : 10/2/2021 

Αριθ. Πρωτ.: 65Ε 

Ηράκλειο Κρήτης 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε, με αριθμούς πλέον, την 

δύσκολη οικονομική θέση στην οποία έχουν έρθει τα κρητικά οινοποιεία λόγω της 

πανδημίας, θέση η οποία φοβόμαστε ότι δεν έχει λάβει την απαιτούμενη διάσταση. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο τζίρος του 2020 σε σχέση με αυτόν του 2019 για τα κρητικά 

οινοποιεία έχει μειωθεί κατά 53%, την ίδια ώρα που η τάξη μείωσης σε πανελλαδικό 

επίπεδο ανέρχεται μόλις στο 25% (στοιχεία ΣΕΟ), ενώ για κάποια οινοποιεία η μείωση 

φτάνει και το 75%. 

 

Ειδικά δε, για τις πωλήσεις εντός Κρήτης, η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται σε ποσοστό 

66%. 
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Εάν αναλογιστούμε ότι στα παραπάνω ποσοστά έχουν ληφθεί υπόψη οι πρώτοι τρεις 

μήνες του 2020, όπου η αγορά δεν είχε επηρεαστεί, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι 

το πλήγμα είναι ακόμα μεγαλύτερο και απαιτείται η άμεση στήριξη των οινοποιείων. 

Εκτιμάται ότι η μείωση σε επίπεδο 9 μηνών  (Απρίλιο - Δεκέμβριο) ξεπερνά το 75%. 

 

Αντίστοιχη μείωση παρουσιάζουν κι άλλες οινοπαραγωγικές περιοχές που 

απευθύνονται κατά βάση στον τουρισμό, όπως η Σαντορίνη. 

 

Οι προβληματισμοί μας δεν αφορούν μονάχα στον δικό μας κλάδο, αλλά και άλλους  

κλάδους που εφάπτονται στις δικές μας δραστηριότητες. 

 

Ο πρώτος κλάδος που επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση των οινοποιείων είναι ο 

κλάδος των αμπελουργών. Πέραν της δυσκολίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή να 

καλυφθούν οικονομικά οι απαραίτητες αμπελουργικές εργασίες της περιόδου (μέχρι 

την περίοδο του τρύγου), η παρούσα κατάσταση προδιαγράφει μείωση, για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά, τόσο στην ποσότητα σταφυλιών που πρόκειται οι οινοποιοί να 

προμηθευτούν, όσο και στις τιμές αγοράς αυτών (υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό 

μείωσης στις τιμές αγοράς σταφυλιών πέρυσι άγγιξε το 20%). 

 

Το δεύτερο ζήτημα που μας προβληματίζει είναι η εύρυθμη λειτουργία της αγορας 

ενόψει και της τουριστικής περιόδου. Ακόμα και όταν ξεκινήσουν οι αφίξεις 

τουριστών, οι οινοποιοί θα δυσκολευτούν να καλύψουν τη ζήτηση και να δώσουν τις 

απαραίτητες πιστώσεις για να κινηθεί η αγορά. Αιτία αυτού αποτελεί η έλλειψη της 

απαιτούμενης ρευστότητας για την τυποποίηση (εμφιάλωση) και διάθεση στην αγορά 

των προϊόντων τους. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, αιτούμαστε από εσάς την στήριξη των κρητικών 

οινοπαραγωγών, και προτείνουμε τα κάτωθι μέτρα: 
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1. Να δοθεί στα οινοποιεία της Κρήτης το ποσό το οποίο θα τους αναλογούσε, 

βάσει της βαθμολογίας τους, στα πλαίσια της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, 

δράση στην οποία δεν εντάχθηκαν. 

2. Σε συνέχεια του παραπάνω, αιτούμαστε να επιδοτηθεί το Δίκτυο Οινοποιών 

Νομού Ηρακλείου με το ποσό το οποίο του αναλογούσε στα πλαίσια της μη 

επιστρεπτέας προκαταβολής, όπου δεν εγκρίθηκε λόγω της νομικής του μορφής 

(Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία). Όπως σας είχαμε αναφέρει και σε 

προηγούμενη επιστολή, στην περιφέρεια Αττικής εφαρμόστηκε κατάλληλη 

τροποποίηση, βάσει της οποίας εντάχθηκαν στο μέτρο αυτό και ΑΜΚΕ οι 

οποίες παρουσιάζουν δραστηριότητα. 

 

Παρακαλούμε για την θετική σας ανταπόκριση στις ως άνω προτάσεις. 

 

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά εκ των 

προτέρων. 

 

 

 

Με κάθε εκτίμηση, 

Δίκτυο Οινοποιών Ν. Ηρακλείου  & Δίκτυο Οινοποιών Ν. Χανίων και Ρεθύμνης 

 

Τα μέλη 

Αγγελάκη Ευαγγελία 

Αλεξάκης Απόστολος 

Βογιατζής Γιάννης  

Γαβαλάς Νικόλαος 

Γαβαλάς Σταύρος για την ΕΑΣΗ 

Γιαλιτάκης Μάνθος για το Κτήμα Τοπλού ΑΕ 

Δασκαλάκη Ειρήνη 

Διαμαντάκης Ζαχαρίας 

Δουλουφάκη Φερενίκη 

Δουλουφάκης Νικόλαος 

Ζαχαριουδάκης Στέλιος 

Καραβιτάκης Νικόλαος 
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Κλάδος Στέλιος 

Κοσμαδάκης Αντώνης 

Κουρκουλού Ξένια 

Λαδερός Βασίλης 

Λουλούδης Αντώνης 

Λυραράκης Βαρθολομαίος 

Μανουσάκη Αλεξάνδρα 

Μαραγκάκης Εμμανουήλ 

Μηλιαράκης Νικόλαος 

Μπουλταδάκης Γεράσιμος 

Ντουράκης Αντώνης 

Παρασκευάς Νικόλαος 

Πατεριανάκη Νίκη 

Διγενάκης Λευτέρης 

Πνευματικάκης Αντώνης 

Τιτάκης Τίτος 

Χαραλαμπάκης Γιάννης 


