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Δε μπορεί να μην αναγνωρίσει κανείς τις ακάματες προσπάθειες που καταβάλλει το τμήμα
Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών   ειδικά μετά (και πριν άλλωστε) την συγχώνευση
των επιμέρους τμημάτων (Αμπέλου και Οίνου), όταν επί της ουσίας κλήθηκε να
λειτουργήσει με μειωμένο αριθμό υπαλλήλων (4 τουλάχιστον) και να φέρει εις πέρας τα
θέματα του συνόλου πλέον του αμπελοοινικού κλάδου, μαζί βέβαια με αυτά των
αλκοολούχων ποτών.

  

Δεν είναι μόνο η επαρκέστατη κατάρτιση του συνόλου των στελεχών του τμήματος, αλλά
αυτό που έχει σημασία είναι η στρατηγική κατεύθυνσή του, που προτάσσει την
«ηλεκτρονική διακυβέρνηση» του αμπελοοινικού τομέα, που εκτός από εργαλείο ελέγχου
εξελίσσεται και σε εργαλείο λήψης στρατηγικών αποφάσεων για τον τομέα.

  

Η ποιοτική ανάλυση που προκύπτει από την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων που
εισάγονται στη βάση δεδομένων της Πληροφορικής, είναι ανεκτίμητη.

  

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΚΕΟΣΟΕ που εισηγήθηκε το 2011 την ψηφιοποίηση των Δηλώσεων
Συγκομιδής και των Δηλώσεων Παραγωγής, αξιοποιεί σε μέγιστο βαθμό τα δεδομένα του
υπουργείου, για λήψη πολιτικών αποφάσεων.

  

Το υπόμνημα της ΚΕΟΣΟΕ προς το υπουργείο Οικονομικών για την έξαρση της
παραοικονομίας εξαιτίας της επιβολής ΕΦΚ στο κρασί, βασίστηκε στα επεξεργασμένα
ηλεκτρονικά δεδομένα που της παρείχε το τμήμα Αμπέλου το 2016 σχετικά με τις
Δηλώσεις Συγκομιδής σε συνάρτηση με τους δηλούμενους όγκους παραγωγής οίνου, που
τεκμηρίωσαν ότι η είσπραξη του ΕΦΚ στο κρασί θα κυμανθεί γύρω από τα 24.000.000 €,
γεγονός που επαληθεύθηκε.

  

Ανάλογη ήταν και η διαδικασία ηλεκτρονικής επεξεργασίας των εγκριθεισών Αδειών
Φύτευσης, όταν το τότε τμήμα Αμπέλου παρείχε ανάλυση των Αδειών βάσει των κριτηρίων
ανά Περιφερειακή Ενότητα και νομό, βάσει της οποίας κατεδείχθη η αστοχία χορήγησης
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Αδειών Φύτευσης ως προς το περιεχόμενο του κριτηρίου της υφιστάμενης έκτασης
αμπελώνα που οδηγεί την αδειοδότηση σε μη βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, καθώς επίσης και
την αστοχία χρήσης της Εθνικής αντί της Περιφερειακής κατανομής, που οδηγεί σε
ασυμμετρία την κατανομή των Αδειών στις Περιφέρειες σε σύγκριση με την έκτασή τους σε
φυτεμένα αμπέλια.

  

Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την
ψηφιοποίηση του αμπελοοινικού τομέα, αφού σήμερα μια σειρά από δεδομένα εισάγονται
και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά από το τμήμα και αφορούν τις Δηλώσεις Συγκομιδής σε
σύνδεση με το Αμπελουργικό Μητρώο, τις Δηλώσεις Αποθεμάτων, τις εγκρίσεις Αδειών
Φύτευσης, τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων της ΚΟΑ.

  

Όλα αυτά πέραν των υπόλοιπων υποχρεώσεων (παραγωγή εθνικής νομοθεσίας, 
υποχρεώσεις έναντι της Commission κλπ ) του τμήματος Αμπέλου ,Οίνου και Αλκοολούχων
Ποτών ,  να τονισθεί ότι υλοποιούνται από 5 μόνο υπαλλήλους ,όταν το οργανόγραμμα του
υπουργείου προβλέπει 11 υπαλλήλους ,από τους οποίους οι 5 είναι αποσπασμένοι και ένας
βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών .

  

Επιστέγασμα όμως αυτής της αξιόλογης αντίληψης του λειψού αριθμητικά σημερινού
τμήματος, είναι η επικείμενη ανάρτηση στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου, της
ψηφιακής Δήλωσης Παραγωγής των οινοποιείων, η οποία όπως μας ενημερώνει το τμήμα
Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων ποτών, θα «συνεργάζεται» με το ηλεκτρονικό αρχείο των
Δηλώσεων Συγκομιδής με τέτοιο τρόπο που αφενός θα διασταυρώνει τις δηλωθείσες
ποσότητες από τον αμπελουργό (με την χρήση του ΑΦΜ του), με τις αντίστοιχες Δηλώσεις
του οινοποιού και με έμφαση στις κατηγορίες των οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακοί), αφού
στην Δήλωση Συγκομιδής η οποία συνδέεται με το Αμπελουργικό Μητρώο, δηλώνεται ο
προορισμός των σταφυλιών, αλλά κυρίως ελέγχεται η θεσμοθετημένη απόδοση, αν
πρόκειται για οίνο με ΠΟΠ ή με ΠΓΕ.

  

Κατά συνέπεια με τη Δήλωση Παραγωγής των Οινοποιείων θα «κλειδώνει» αφενός η
επιλεξιμότητα της σταφυλικής α΄ύλης ως προς τη νομιμότητα κατεύθυνσης της σε εν
δυνάμει οίνο με ΠΟΠ ή με ΠΓΕ, αλλά επίσης και ως προς τους νόμιμα δηλούμενους όγκους
οίνου, σε συνδυασμό με την εισκόμιση σταφυλικής παραγωγής από τους συνεργαζόμενους
με το οινοποιείο, αμπελουργούς.

  

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του τμήματος, κάθε ποσότητα που δεν αντιστοιχεί σε 13ψήφιο
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κωδικό αμπελοτεμαχίου οινοποιήσιμων ποικιλιών θα καθίσταται αυτομάτως μη επιλέξιμη,
με επιπτώσεις που σήμερα αποφεύγονται.
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