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Τηστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο νέο μισθωτή που ανέλαβε να "τρέξει" δύο εργοστάσια
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για τους επόμενους 28 μήνες, εξέφρασε εκ νέου ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του σήμερα στη μονάδα της
ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, δηλώνοντας επίσης ότι η ΝΔ είναι δίπλα στους τευτλοπαραγωγούς και
"ψηφίζει υπέρ" της συνέχισης της καλλιέργειας στη χώρα μας.
Αφούπεριηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, ο κ. Γεωργιάδης
μιλώντας με τευτλοπαραγωγούς, παρουσία και του μισθωτή, του επικεφαλής της Royal Sugar
ABEE, Χρήστου Καραθανάση, επισήμανε ότι "εμείς ως νέα κυβέρνηση βρήκαμε μια βιομηχανία
κλειστή, με ασυντήρητα εργοστάσια και τους εργαζομένους να βρίσκονται σε καθεστώς
μετατάξεων. Κακώς σπάρθηκαν τεύτλα φέτος...Έτσι όπως έχει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι
εφικτό να γίνει η συντήρηση των εργοστασίων και να λειτουργήσει άμεσα το Πλατύ για την
παραλαβή τεύτλων" και τόνισε πως "προχωρήσαμε στη λύση της μίσθωσης των δύο μονάδων, για
να μην χάσουν οι παραγωγοί τη συνδεδεμένη και τις ενισχύσεις (κοινοτικά κονδύλια)".Οπως
συμπλήρωσε, προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης με το μισθωτή αποτέλεσε "να κάνει
συμβάσεις με τους παραγωγούς φέτος και να βοηθήσει στην απορρόφηση των τεύτλων".
Μιλώνταςστο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο τευτλοπαραγωγός από την Ημαθία, Παύλος Μπογιαννίδης επισήμανε
ότι μετά την αποχώρηση του υπουργού από τη μονάδα της ΕΒΖ στο Πλατύ Ημαθίας, ακολούθησε
συζήτηση με τον επικεφαλής της Royal Sugar ABEE που σε κοινοπραξία με τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ανέλαβε ως μισθωτής δύο μονάδων (Πλατύ και Σέρρες) και σ
αυτήν (την συζήτηση) οι τευτλοπαραγωγοί ενημερώθηκαν ότι αρχές Δεκεμβρίου θα γνωστοποιήσει
το τιμολόγιο με βάση το οποίο θα παραληφθούν τα τεύτλα στο Πλατύ Ημαθίας. Σύμφωνα με τον κ.
Μπογιαννίδη, η Royal Sugar ΑΒΕΕ έχει ζητήσει από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την
χρήση της σιδηροδρομικής γραμμής για να μεταφερθούν τα τεύτλα από Ορεστιάδα και Λάρισα.
Σεό,τι αφορά το τιμολόγιο, ο κ. Μπογιαννίδης είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η πρώτη συμφωνία με τον
επικεφαλής της Royal Sugar ΑΒΕΕ αφορά σε 32 ευρώ/τόνο, χωρίς να υπολογίζεται ωστόσο το
κόστος μεταφοράς των τεύτλων από την μονάδα της εταιρείας στο Πλατύ Ημαθίας στα εργοστάσια
βιοαερίου. "Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει τους παραγωγούς και υπολογίζεται σε επτά με δέκα
ευρώ τον τόνο", συμπλήρωσε ο ίδιος.
"Δενείναι σήμερα εφικτό να γίνει παραγωγή ζάχαρης, αφού είναι 15/11 και βρισκόμαστε ακόμη σε

συζητήσεις για το που θα διαθέσουμε την παραγωγή μας και σε τι τιμή. Σαφώς- πρόσθεσε ο ίδιοςείναι ανακούφιση ότι δεν θα πάει στράφι η φετινή παραγωγή (18.000 στρέμματα, ήτοι 50.00060.000 τόνους τεύτλων)" ανέφερε ο κ. Μπογιαννίδης και σημείωσε πως "αν και ο παραγωγός είναι
ο μόνος χαμένος από όλη αυτήν την ιστορία, τουλάχιστον δεν θα χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια για
τη συνδεδεμένη ενίσχυση". Υπενθύμισε ότι πέρυσι οι τευτλοπαραγωγοί της χώρας πληρώθηκαν
80 ευρώ/στρέμμα συνδεδεμένη, 87 ευρώ/στρέμμα deminimis και 280 ευρώ/στρέμμα παραγωγή,
ήτοι 40 ευρώ/τόνο".
Σύμφωναμε τον κ Μπογιαννίδη "το 80% της φετινής παραγωγής βρίσκεται στα χωράφια και
σημείωσε ότι συστήνονται ομάδες παραγωγών στις κατά τόπους περιοχές , ώστε μαζί με τον
επικεφαλής της Royal Sugar ABEE να πραγματοποιήσουν επισκέψεις στα εργοστάσια
βιοαερίου..."
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