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ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός παραγωγών σαν εμπόρων!
Στην Διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών «ΒΙΟΖΩ» «ΒΙΟ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ» έφτασαν πληροφορίες ότι παραγωγοί που δεν κατέχουν μέσα παραγωγής (μικροί
παραγωγοί), όταν θέλουν να προσθέσουν αξίες στο προϊόν τους χαρακτηρίζονται -με εντολή της
διεύθυνσή σας- σαν έμποροι, αντί για μεταποιητές, στην βιολογική πιστοποίηση.
Έτσι, σταφυλοπαραγωγοί που οινοποιούν, είτε αποστάζουν, χαρακτηρίζονται έμποροι! Παραγωγοί
δημητριακών που αποφλοιώνουν και τυποποιούν το προϊόν τους, χαρακτηρίζονται έμποροι!
Αυτό τους αποκλείει από τις αγορές που προϋποθέτουν την ιδιότητα του παραγωγού-μεταποιητή για
την συμμετοχή τους σε αυτές και έρχεται σε αντίθεση με το νόμο περί οικοτεχνίας και τους
χαρακτηρισμούς του υπουργείου οικονομικών. Επίσης τους αποκλείουν από πολλά προγράμματα
εθνικά είτε της Ε.Ε.
Αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο έμπορος που μεταποιεί είτε τυποποιεί εμπόρευμα και αλλιώς ο
παραγωγός που μεταποιεί είτε τυποποιεί το προϊόν του. Ο παραγωγός πάει το προϊόν του με δελτίο
αποστολής στο εργαστήριο μεταποίησης, ενοικιάζει χώρους και μηχανήματα (φασόν*) παίρνοντας
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και παραλαμβάνει το προϊόν του μεταποιημένο είτε τυποποιημένο με
δελτίο αποστολής. Ακόμη και ο μεγαλύτερος μεταποιητής του κόσμου, η Nestle, χρησιμοποιεί συνήθως
εργοστάσια ενοικιασμένα (φασόν*).
Εμείς οι καταναλωτές είμαστε πολύ ανήσυχοι με αυτή την εξέλιξη, που αποκλείει τους μικρούς
παραγωγούς από τις αγορές μας και μας οδηγεί στις μεγάλες εταιρίες.
Αναμένοντας δικές σας άμεσες ενέργειες, παραμένουμε πάντα πρόθυμοι και στην διάθεσή σας για
κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις
ενέργειές σας.
Υπεύθυνος ο ΓΓ του ΔΣ κ. Γιωργ. Κωστής, email: email@biozo.gr , Τηλ: 6978771777, 2105222323
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* φασόν: η επισυμβάσει κατασκευή κάποιων προϊόντων βάσει κάποιου προτύπου.

