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Στο επίκεντρο ημερίδας το επιτυχημένο παράδειγμα του συνεταιρισμού Castelmaure

Με γαλλικό κλειδί
η απάντηση στην κρίση…

Ε

μπνέει τους Έλληνες αμπελουργούς και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους το μοντέλο επιτυχίας του
γαλλικού συνεταιρισμού Castelmaure που υπήρξε
θέμα σχετικής ημερίδας της ΚΕΟΣΟΕ και του ΟΠΕ στις 6 Μαΐου.
Ήδη, το επίτευγμα του μικρού αυτού συνεταιρισμού που κατάφερε μέσα σε 3 δεκαετίες να διανύσει την απόσταση από την
απαξίωση και την υπερχρέωση μέχρι την κορυφή (βραβεύτηκε
ως ο καλύτερος γαλλικός συνεταιρισμός το 2011), προκάλεσε
πολλές συζητήσεις στο συνεταιριστικό χώρο και έβαλε εκ νέου
στο τραπέζι την ανάγκη ανάληψης δημιουργικών πρωτοβουλιών που για να βλαστήσουν θα πρέπει να έχουν γερές ρίζες.
«Στο σύστημα της περιοχής θέση είχαν μόνο οι «μεγάλοι» και
για μας ήταν αληθινή πρόκληση να αντισταθούμε , να μην πεθάνουμε», είπαν οι εκπρόσωποι του Castelmaure κ.κ. Patrick
de Marien (πρόεδρος) και Bernard Pueyo (γενικός διευθυντής) περιγράφοντας στην ημερίδα τη διαδρομή προς την επιτυχία του μικρού συνεταιρισμού (μόλις 62 μέλη).
Με αφετηρία το 1978, οπότε αποφασίζουν να επενδύσουν
αποκλειστικά στην ποιότητα και με επόμενους σταθμούς το
1980 (αναφύτευση αμπελώνων) και το 1990 (συστήματα παρακολούθησης αμπελώνων), οδηγούνται μόλις το 2000 σε υψηλή
εμπορική επιτυχία. Αλλά δεν σταματούν εδώ. Για να διατηρήσουν την ποιότητα του κρασιού εφαρμόζουν τεχνικά συστή-

ματα επιλογής, καθιερώνουν δεσμευτικό σύστημα ποιότητας
(BUVICA) και ήδη τα 4 τελευταία χρόνια επενδύουν 1,8 εκ. ευρώ προβλέποντας σε ακόμη πιο δυναμική πορεία τις επόμενες 10ετίες.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες της ημερίδας ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου ανέφερε ότι στις συνθήκες της σημερινής
πρωτοφανούς κρίσης «είναι απαραίτητη η ανάπτυξη του νοητικού κεφαλαίου των συνεταιρισμών, ενώ η πολύπλευρη πληροφόρηση και η απόκτηση εμπειρίας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα και παράλληλα παραγωγικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας». Την ανάγκη να υπερβούν οι
συνεταιρισμοί αντιλήψεις που τους κρατούν δέσμιους σε αντιαναπτυξιακά μοντέλα λειτουργίας, επισήμανε ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτης.
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν 70 συνεταιριστές, στελέχη οργανώσεων μελών της ΚΕΟΣΟΕ από όλη
την χώρα, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν η γενική γραμματέας
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γ. Μπαζιώτη, ο πρόεδρος του ΟΠΕ κ. Α. Χολέβας, και της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας. Παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ. Σ. Ιωάννου, το στέλεχος του ΟΠΕ κ. Γ. Παπαπαναγιώτου και ο καθηγητής Αμπελουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Σταυρακάκης.
Σελ. 4-5

Έπεσαν οι μάσκες

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Για να παταχθούν τα κυκλώματα στην αγορά κρασιού

των ελεγκτικών μηχανισμών
Πισώπλατο χτύπημα του ΣΕΟ Ενεργοποίηση
ζήτησε η ΚΕΟΣΟΕ από τον νέο υφυπουργό Γ. Δριβελέγκα
σε συνεταιρισμούς, ΕΔΟΑΟ, αμπελουργούς

κεί που μας χρωστούσαν μας
πήραν και το βόδι. Την παροιμία
αυτή θυμίζει με τις κατάπτυστες ενέργειες του το τελευταίο διάστημα ο ΣΕΟ,
και συγκεκριμένα με τις φαρισαϊκές καταγγελίες στην Ε.Ε. για την άτοκη χρηματοδότηση αλλά και τις ύβρεις κατά
των αμπελοοινικών συνεταιριστικών
οργανώσεων.
«Κοίτα ποιος μιλάει», απάντησε η
ΚΕΟΣΟΕ τονίζοντας ότι μόνο θυμηδία και γέλωτα προκαλούν οι ανησυχίες του ΣΕΟ για… νόθευση του ανταγωνισμού. Στη συνέχεια, ύστερα από
σύσκεψη με τα μέλη της που συμμετέχουν στην ΕΔΟΑΟ, αντέδρασε αποφα-
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Επαναλειτουργία
Γεωργικής Σχολής
Νεμέας
σελ.2

σιστικά στις μεθοδεύσεις του ΣΕΟ ζητώντας μέσω του προέδρου της Χρ.
Μάρκου στη συνεδρίαση της διεπαγγελματικής.:
- να απομακρυνθεί ο πρόεδρος του
ΣΕΟ Α. Ρούβαλης από το Δ.Σ και τις
επιτροπές της ΕΔΟΑΟ
- να αποδείξουν έμπρακτα οι υγιείς δυνάμεις του ΣΕΟ ότι πιστεύουν στην
διεπαγγελματική συνεργασία, αποσύροντας τις καταγγελίες.
Μέχρι να συμβεί αυτό, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ, ο συνεταιριστικός
χώρος αναστέλλει τη συμμετοχή του
στα όργανα της ΕΔΟΑΟ.
Σελ. 3

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο
σελ.
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μφαση σε τρία θέματα
έθεσαν ο Χρ. Μάρκου και
ο Παρ. Κορδοπάτης στη συνάντηση που είχαν με τον νέο υφυπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Γιάννη
Δριβελέγκα.
Αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ για
το τεράστιες ζημιές που έχουν
προκύψει σε πολλές περιοχές
με τον περονόσπορο, ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών

Ε

(ΣΔΟΕ κλπ) για την πάταξη των
κυκλωμάτων που εξαπατούν τον
καταναλωτή και ληστεύουν τον
αμπελουργό και τέλος, το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η
ΕΔΟΑΟ με τις μεθοδεύσεις που
ακολούθησε ο πρόεδρος του
ΣΕΟ (προσφυγή για την άτοκη).
Σχετικά, με την πάταξη των κυκλωμάτων οι εκπρόσωποι της οργάνωσης τόνισαν : η καταστρατή-

γηση της κοινοτικής και εθνικής
νομοθεσίας στον αμπελοοινικό
τομέα ευθύνεται για την τεράστια απόκλιση των τιμών αμπελοκαλλιεργητή - καταναλωτή γι
αυτό και θα πρέπει οι έλεγχοι να
γίνονται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος από το αμπέλι
μέχρι την κατανάλωση, όπως επίσης και σε τελωνεία κλπ.
Σελ. 7

Γενική Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ

Κρίσιμης σημασίας είναι η φετινή Γενική Συνέλευση, που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Ιουλίου 2011.
Στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να τεθούν όλα τα καυτά προβλήματα του κλάδου που πλέον αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

ΚΕΟΣΟΕ
Διαφωνία για το νέο
συνεταριστικό νόμο
σελ.

Εκτεταμένες ζημιές
από περονόσπορο
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8

σελ.

Οινοπνευματικά
σελ.
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"Όχι" στις ξενικές ποικιλίες σε ζώνες ΠΟΠ
η ριζική αντίθεσή της στο ενδεχόμενο εισαγωγής ξενικών ποικιλιών στην ποικιλιακή σύνθεση των ζωνών
παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. γνωστοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ,
απαντώντας σε σχετική επιστολή του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης.
Οι οίνοι ΟΠΑΠ, αναφέρει η Οργάνωση στην απάντησή της, διαθέτουν τυπικότητα την οποία καθορίζουν οι εδαφοκλιματικοί και
ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ πρέπει να συντρέχουν αθροιστι-
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κά και τέσσερις προϋποθέσεις (κάθε ζώνη να έχει αμπελοοινική
παράδοση τεκμηριωμένη από τις πηγές, τα κρασιά της να έχουν
καλή φήμη κ.λπ.) προκειμένου ένας οίνος ΟΠΑΠ ή ΠΟΠ να φέρει
το δικαίωμα της ένδειξης ονομασίας προέλευσης.
Η εισαγωγή ξενικών ποικιλιών στις ζώνες παραγωγής οίνων
Π.Ο.Π. δεν εκπληρώνει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις,
προσθέτει η Οργάνωση και τονίζει την αντίθεσή της στην εισαγωγή ξενικών ποικιλιών στις ζώνες παραγωγής οίνων Π.Ο.Π.

Επαναλειτουργία Γεωργικής Σχολής Νεμέας
για την ειδικότητα Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας

Ξ

εκινάει και πάλι τη λειτουργία
του το τμήμα νέων αμπελουργών και οινοποιών η ΕΠΑΣ Νεμέας. Οι εγγραφές για την επόμενη σχολική
χρονιά άρχισαν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν την 14η Σεπτεμβρίου του 2011, με στόχο την αποφοίτηση έμπειρων τεχνικών που
θα στελεχώσουν τις οινοποιητικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι θεωρητικά (ειδικότητας) και εργαστηριακά. Το ωρολόγιο και
αναλυτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άρτιας θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης σε σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα. Η εκπαίδευση των μαθητών ολοκληρώνεται στον αμπελώνα, στο οινοποιείο και στα εργαστήρια αμπελουργίας,
χημείας και γευσιγνωσίας που διαθέτει η Σχολή. Με τη συνδρομή του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, οι απόφοιτοι

τεχνίτες αμπελουργίας - οινοτεχνίας εισέρχονται στην αγορά εργασίας έχοντας αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες τεχνικές που αφορούν σε όλο το φάσμα της
αμπελουργίας-οινοτεχνίας, από το σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός αμπελώνα έως την
οινοποίηση και τη γευσιγνωσία του οίνου.
Στις εγκαταστάσεις της Σχολής λειτουργούν αίθουσα ψυχαγωγίας και αίθουσα Η/Υ,
ενώ στους μαθητές δίνεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες κ.α. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή δωρεάν διαμονής και διατροφής, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα φοίτησης μαθητών από όλη την
Ελλάδα.
Στους απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες της Σχολής χορηγείται πτυχίο επιπέδου
3 (Ν. 2009/1992), παρέχοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητα
τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον, οι απόφοιτοι,

έχοντας όλα τα δικαιώματα των αποφοίτων
των αντίστοιχων σχολείων της χώρας, εφόσον το επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε δημόσια και
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μεταλυκειακού επιπέδου.
Δικαίωμα εγγραφής χωρίς εξετάσεις
έχουν:
- προαχθέντες στην Β΄ τάξη Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων, Λ.Ε.Ν., ΕΠ.Λ. ημερησίων και εσπερινών,
- όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη Α΄ κύκλου
ΤΕΕ,
- κάτοχοι πτυχίου Α΄ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ, Τ.Ε.Σ,
ΕΠΑ.Σ και των ισότιμων σχολών για την
απόκτηση άλλης ειδικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γεωργική ΕΠΑ.Σ Νεμέας
Μαθητικής Εστίας 37, 20500, Νεμέα
Τηλ: 2746023072 fax: 2746023032
ΟΓΕΕΚΑ “ΔΗΜΗΤΡΑ”
Αχαρνών 249, 10439, Αθήνα
Τηλ. 2108821404-6 fax: 2108250246

Μείωση εισαγωγών , άλμα εξαγωγών

T

ε ρυθμούς αρκετά υψηλότερους
από το μέσο κοινοτικό όρο, κινούνται οι ελληνικές εξαγωγές σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του
έτους αυξήθηκαν κατά 33%, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος ήταν 20,2%.
Εν τω μεταξύ, μεγάλη κινητικότητα σημειώνεται και στο χώρο του κρασιού με στόχο
την διεύρυνση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο

στα Πεζά
ε πρωτοβουλία του Δήμου "Νίκος Καζαντζάκης" και των οινοποιείων της περιφέρειάς του, διοργανώνεται από 17-19/7 στα Πεζά η "Οινοπολιτεία",
ένα τριήμερο εκδηλώσεων για το κρασί .
Για τρία εικοσιτετράωρα οι επισκέπτες
μπορούν να επισκεφθούν τα οινοποιεία
της περιοχής, να γνωρίσουν τους οινοποιούς, να ξεναγηθούν στους αμπελώνες, να
δοκιμάσουν τα φημισμένα κρασιά και να
συμμετάσχουν στις ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος,
αλλά και τα ίδια τα οινοποιεία. Διαγωνισμοί, γευσιγνωσίες, σεμινάρια, εξορμήσεις,
αλλά και μουσικές, δρώμενα, προβολές, εκθέσεις, κ.λπ. θα εξελίσσονται σε διάφορους
οικισμούς του Δήμου και στα 9 οινοποιεία
που συμμετέχουν.

M

αυτό, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΚΕΟΣΟΕ συνάντηση εμπορικού περιεχομένου για εξαγωγές οίνου στην κινεζική αγορά με τη συμμετοχή έλληνα επιχειρηματία
που κατοικεί μόνιμα στην Κίνα και δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας και διανομής κρασιού . Η ΚΕΟΣΟΕ , που ζήτησε και έλαβε συστατική επιστολή από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γκουανγκζού της Κίνας,
ενημέρωσε τα μέλη της για την πρόταση συ-

Παρατείνεται για έξι μήνες η ισχύς των
απαγορεύσεων πλειστηριασμού που έληξαν στις 30η Ιουνίου, με διάταξη στον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015.
Ειδικότερα, αναστέλλονται έως την 31η
Δεκεμβρίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα,
εταιρείες παροχής πιστώσεων και από τους
εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Η διάταξη
προστατεύει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (καταναλωτές, επιχειρήσεις κ.ά.).
Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνεται
η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας
ή μοναδικής κατοικίας, ακόμη κι υπερβαίνει
το ποσόν των 200.000 ευρώ .

Δεν γυρνάμε στη δραχμή
Οι Έλληνες καταθέτες δεν έχουν λόγο να
ανησυχούν. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα με
εξασφαλισμένη σταθερότητα, γι' αυτό και η
απάντηση στο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να είναι το πισωγύρισμα στη δραχμή ούτε το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων, αλλά ο περιορισμός των ελλειμμάτων στον προϋπολογισμό, διαβεβαίωσε από την Πάτρα, ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Θεόδωρος Πανταλάκης.
Ο κ. Πανταλάκης επισκέφτηκε την αχαϊκή
πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης με τα διευθυντικά στελέχη της ΑΤΕ,
η οποία εφέτος συνέπεσε με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του τραπεζικού οργανισμού. Ο διοικητής επισήμανε πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την απεμπλοκή
της ΑΤΕ από όλες τις μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, αλλά και την αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου
1 δισ. ευρώ.

νεργασίας, καλώντας τα να έρθουν σε επαφή
με την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Διεθνείς διακρίσεις για
την Πατραϊκή Οινοποιία

T

Παράταση απαγόρευσης
πλειστηριασμών

έσσερις νέες διεθνείς διακρίσεις απέσπασε η Πατραϊκή
Οινοποιία (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πατρών),
τους τελευταίους τρεις μήνες, για τα κρασιά ονομασίας
προέλευσης που παράγει, αποδεικνύοντας πως παραμένει πιστή
στην παράδοση και την ποιότητα σεβόμενη τους καταναλωτές.
Η πρώτη διάκριση ήρθε το Φεβρουάριο στη Γερμανία, όπου
η Πατραϊκή (ΕΑΣ Πατρών) συμμετείχε στο διαγωνισμό Berliner
Wine Trophy, έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς οίνου
στο κόσμο με περισσότερες από 3000 συμμετοχές, κερδίζοντας
χρυσό μετάλλιο για την Μαυροδάφνη Πατρών (2007).
Το Μάρτιο, η Πατραϊκή (ΕΑΣ Πατρών) συμμετείχε στο Διεθνή
Διαγωνισμό Οίνου στη Θεσσαλονίκη, όπου βραβεύτηκε με
χρυσό μετάλλιο για το Μοσχάτο Πατρών (2009).
Τέλος, τον Απρίλιο, τα κρασιά της Πατραϊκής (ΕΑΣ Πατρών),
Μαυροδάφνη Πατρών Παλαιωμένη (2003) και Μοσχάτο Πατρών (2009), ταξίδεψαν στη Γαλλία όπου διακρίθηκαν με δύο
ασημένια μετάλλια στο Challenge International du Vin. Πρόκειται για έναν από τους πιο διάσημους και απαιτητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως, ο οποίος συγκεντρώνει κάθε χρόνο περισσότερες από 4500 συμμετοχές από 35 οινοπαραγωγές χώρες.

Τριμηνιαία έκδοση της ΚΕΟΣΟΕ
***
Ιδιοκτήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ)
***
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Κορδοπάτης
***
Γραφεία:
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923102 - 210 6923291
FAX: 210 69 8118
e-mail: keosoe@otenet.gr
http://www.keosoe.gr
***
Επιστολές - Εμβάσματα:
"ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ"ΚΕΟΣΟΕ
***
Συνδρομή Ετήσια:
Φυσικών Προσώπων:
Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.

€ 11,74
€ 17,61
€ 17,61

***
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις αυτών
που υπογράφουν
***
Δημιουργικό - Γραφικές Τέχνες "ΕΠΟΨΙΣ"
Ερεχθέως 7, 163 44 Ηλιούπολη
Tηλ. & Fax: 210 9715483
e-mail: epopsis@otenet.gr
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Η ΚΕΟΣΟΕ σήκωσε το γάντι στην πρόκληση του ΣΕΟ

Τελεσίγραφο με 2 όρους
για τη συμμετοχή της στην ΕΔΟΑΟ
Απομάκρυνση Ρούβαλη, απόσυρση καταγγελιών
Από τις υγιείς δυνάμεις του ΣΕΟ και την αποφασιστικότητα που καλείται να επιδείξει η ΕΔΟΑΟ εξαρτάται
πλέον η διεπαγγελματική συνεργασία στον οινικό χώρο μετά την προκλητική προσφυγή του προέδρου του
ΣΕΟ και κύκλων που στοιχίζονται πίσω απ’ αυτόν για
την άτοκη χρηματοδότηση.
Όπως επισημάνθηκε σε έκτακτη σύσκεψη στην ΚΕΟΣΟΕ, η ενέργεια του ΣΕΟ φανερά στρέφεται κατά συνε«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κεραυνό εν αιθρία αποτελούν οι
τελευταίες εξελίξεις που σηματοδότησε η συνέντευξη τύπου του Σ.Ε.Ο.,
σύμφωνα με την οποία επισημοποιήθηκε η προσφυγή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για θέματα που
αφορούν τον συνεταιριστικό χώρο
που εκπροσωπεί η ΚΕΟΣΟΕ.
Αν μη τι άλλο οι ενέργειες του
Σ.Ε.Ο. αποδεικνύουν την αναλγησία
που τον διέπει στα θέματα που αφορούν τις οικογένειες εκατοντάδων
χιλιάδων αμπελουργών, τους οποίους οι ενέργειες του θίγουν άμεσα.
Δεν αρκούσε το γεγονός ότι πολλά
από τα μέλη του κατά τον τελευταίο
τρυγητό, συμπεριφέρθηκαν ληστρικά μέσω των τιμών σταφυλικής πα-

ταιρισμών και υπουργείου, ο κύριος στόχος της όμως
είναι οι ανομολόγητες επιδιώξεις των κύκλων που την
υπαγόρευσαν να βάλουν χέρι και σε κομμάτι της πίττας
που δεν τους ανήκει.
Στη σύσκεψη της ΚΕΟΣΟΕ αποφασίστηκε η αντίδραση να είναι άμεση και αυστηρή, μέσω του προέδρου
της Χρ. Μάρκου στην συνεδρίαση της ΕΔΟΑΟ που ήταν
προγραμματισμένη για την επόμενη μέρα.

ραγωγής που κατέβαλλαν, τώρα
φροντίζουν να τους εξοντώσουν και
με βρώμικες μεθόδους.
Η ΚΕΟΣΟΕ αν και διέθετε χρόνια
τώρα τεκμήρια παραοικονομίας
των μελών του ΣΕΟ, που αποτελούν
τα σημερινά αίτια των προσπαθειών της για στήριξη των αμπελουργών, εξήντλησε τις ενέργειες της
στη βάση της συναίνεσης και δεν
διενοήθη ποτέ να προσφύγει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξουθενώνοντας τη χώρα με επαχθή πρόστιμα
και μάλιστα εν καιρώ κρίσης.
Για τους παραπάνω λόγους στη
χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΟΣΟΕ, στο
οποίο παρευρέθησαν και τα μέλη
του συνεταιριστικού χώρου, που
συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΕΔΟΑΟ, αποφασίσαμε ως προϋποθέσεις συνέχισης της
ομαλής λειτουργίας της διεπαγγελματικής:
- Να ζητήσουμε την απομάκρυνση
του προέδρου του Σ.Ε.Ο. Α. Ρούβαλη, από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις επιτροπές που συμμετέχει στην ΕΔΟΑΟ, καθώς με τις
κατάπτυστες ενέργειες των προσφυγών απέδειξε ότι δεν πιστεύει στην Διεπαγγελματική συνεργασία, την οποία μάλιστα υπονομεύει συνειδητά εδώ και χρόνια.
- Την έμπρακτη απόδειξη από τον
Σ.Ε.Ο. της προσήλωσής του στην
Διεπαγγελματική συνεργασία, με
την απόσυρση των καταγγελιών
κατά του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που θί-

Εκεί, ο κ. Μάρκου γνωστοποίησε ότι η Οργάνωση
αναστέλλει τη συμμετοχή της στην ΕΔΟΑΟ έως ότου
απομακρυνθεί ο πρόεδρος του ΣΕΟ Α. Ρούβαλης από
μέλος του ΔΣ και τις επιτροπές που συμμετέχει και αποσυρθεί η καταγγελία.
Το τελεσίγραφο δόθηκε και έγγραφα, και είναι το
εξής:

γουν τον συνεταιριστικό χώρο.
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε
ότι υπάρχουν ακόμα υγιείς δυνάμεις στον Σ.Ε.Ο.
Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να
έχουν χρονικό ορίζοντα το προσεχές δεκαήμερο. Σε αντίθετη περίπτωση που σημαίνει ότι ο Σ.Ε.Ο. συνειδητά βάζει ταφόπλακα στην Διεπαγγελματική συνεργασία, η ΚΕΟΣΟΕ και ο συνεταιριστικός χώρος,
είμαστε υποχρεωμένοι:
- Να αναστείλουμε την συμμετοχή των εκπροσώπων του συνεταιριστικού χώρου στα όργανα της
ΕΔΟΑΟ
- Να αποσύρουμε τους εκπροσώπους μας από όλες τις επιτροπές
που συμμετέχουν
- Να ξανασυζητήσουμε το ζήτημα

της συμμετοχής του συνεταιριστικού χώρου, όταν εκλείψουν οι λόγοι που έβαλαν βόμβα στα θεμέλια της διεπαγγελματικής συνεργασίας με δοσιλογικές ενέργειες.
Χωρίς να θίγουμε το κύρος της
χώρας και τα συμφέρονται του κλάδου, σας γνωρίζουμε ότι θα φροντίσουμε να βάλουμε τέλος στα φαινόμενα παραοικονομίας σε βάρος των
αμπελουργών οινοποιησίμων σταφυλιών φαινόμενα τα οποία επιλεκτικά οι εκπρόσωποι του ΣΕΟ παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες
της ΚΕΟΣΟΕ αποσιωπούν.
Είναι αυτονόητο ότι καμία ενέργεια της ΕΔΟΑΟ πλέον δεν μπορεί
να υλοποιηθεί και είναι σκόπιμο να
ενημερωθούν οι επαγγελματικοί
της συνεργάτες».

Σημειώνεται, πως όταν έγινε γνωστή η προσφυγή του ΣΕΟ, η ΚΕΟΣΟΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Ανακοίνωση
Μόνο θυμηδία και γέλωτα μπορούν να προκαλέσουν, τα κροκοδείλια δάκρυα των εκπροσώπων των ιδιωτών οινοποιών, που έχυσαν
στη συνέντευξη τύπου της 14/06/2011, κοπτόμενοι για το εισόδημα του Έλληνα αμπελουργού και τις τάσεις εγκατάλειψης του ελληνικού
αμπελώνα.
Έκπληξη προκαλεί η αναφορά στις ελληνοποιήσεις οίνων, στην παραοικονομία της αγοράς και στην έλλειψη ελέγχων, που έχουν σαν
αποτέλεσμα να εκριζώνεται συνεχώς ο ελληνικός αμπελώνας τη στιγμή που ο συγκεκριμένος
χώρος ανακηρύσσεται πρωταθλητής και στις
εισαγωγές και στην παραοικονομία.
Επιμελώς στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν
αποφεύγουν την αναφορά ως αιτίου των εκριζώσεων, το επίπεδο των τιμών οινοποιησίμων σταφυλιών που ανέρχεται σε πολλές περιπτώσεις
στο 50% της αξίας που κατέβαλλαν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως π.χ. στη ζώνη παραγωγής οίνων ΠΟΠ Νάουσας και ΠΟΠ Νεμέας, τον
Τύρναβο, την Αττική, την Πελοπόννησο, κ.α.
Επιμελώς επίσης αποφεύγουν ν’ αναφέρουν
την ισχνή ή σχεδόν ανύπαρκτη διάθεση απορρόφησης της α’ ύλης, όταν τα εμπορικά τους
αποθέματα επαρκούν, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν τους αμπελουργούς στο έλεος της
μοίρας τους.
Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που οι αμπελουργοί εγκαταλείπουν τα αμπέλια τους, ή δεν τρυγούν και στην τελευταία συγκομιδή κάλεσαν τα
ιδιωτικά οινοποιεία να παραλάβουν δωρεάν τη
σταφυλική παραγωγή, αφού βέβαια τα τελευταία επωμισθούν τα έξοδα τρύγου.
Ολ’ αυτά (τιμές σταφυλιών, εισαγωγές από

Βουλγαρία κλπ) δεν είναι άμοιρα, από τη δυσμενέστερη όλων των ετών εξέλιξη της αγοράς
οίνου, σύμφωνα με την οποία οι συναλλαγές
στο εμπόριο πραγματοποιούνται στην εξευτελιστική τιμή των 0,20 – 0,22 € / lt, τιμές που απαξιώνουν το ίδιο το προϊόν.
Είναι αυτονόητο ότι το αποτέλεσμα αυτών των
πρακτικών, συνηγορεί υπέρ της διάκρισης μεταξύ των συνεταιρισμών που αγωνιωδώς προσπαθούν να συγκρατήσουν εκατοντάδες χιλιάδες αμπελουργούς στ’ αμπέλια τους καταβάλλοντας αξιοπρεπείς τιμές και των ιδιωτών οινοποιών που ενδιαφέρονται μονάχα για την κερδοφορία μερικών δεκάδων νομικών προσώπων.
Όταν όμως πέρσι (όπως και φέτος) τα ιδιωτικά οινοποιεία ήταν δικαιούχοι άτοκης χρηματοδότησης, δεν την χρησιμοποίησαν δεδομένου ότι η ωφέλεια από τον άτοκο δανεισμό (επιβάρυνση επιτοκίου) ανέρχονταν στα 0,01 € / kg
σταφυλιού ,με προϋπόθεση εκταμίευσης την
καταβολή ελάχιστης τιμής στα 0,17 € / kg.
Αντ’ αυτού προτίμησαν να καταβάλλουν τιμές από 0,11 – 0,13 €/ kg σταφυλιού και να κερδοσκοπήσουν στις πλάτες των αμπελουργών,
αφού με τον τρόπο αυτό η ωφέλεια ανήλθε από
0,06 – 0,04 €/kg ( διαφορά από τα 0,17€/kg),
αντί του 0,01 € / kg ,ωφελεία που τους παρείχε
η πρόσβαση στην άτοκη χρηματοδότηση, την
οποία και δεν εξάντλησαν.
Αυτά ήταν και τα κριτήρια χορήγησης της
άτοκης δανειοδότησης που έθεσαν τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Οικονομικών.
Σήμερα λαϊκίζουν για συντεχνίες χωρίς να
τεκμηριώνουν τους λόγους που τους οδήγησαν
στην αδράνεια, στις μειωμένες τιμές και στην
χαμηλή απορρόφηση της παραγωγής.

Δεν κατανοούμε καθόλου την πρακτική των
καταγγελιών για τον άτοκο δανεισμό αφού
αποτελεί ανάχωμα που συμβάλλει στην επιβίωση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα σήμερα σε περίοδο κρίσης, αλλά και επειδή του «προϊόντος εγκλήματος» έγιναν αποδέκτες και ιδιωτικά οινοποιεία.
Για μια ακόμη φορά επαναλαμβάνουμε ότι
εφόσον υπάρχουν τεκμηριωμένες απόψεις, το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
βρίσκεται στην Αχαρνών 2 και κανείς δεν εμπόδισε τον Σ.Ε.Ο., να διεκδικήσει τα αιτήματά του.
Αντίθετα για λογαριασμό των ιδιωτικών οινοποιείων η ΚΕΟΣΟΕ διασφάλισε άτοκη χρηματοδότηση δύο φορές.
Προκειμένου λοιπόν μερικοί να καλύψουν
τις αδυναμίες τους, προτιμούν να καταγγέλλουν και να υφαρπάσουν όσα δικαιούνται οι
Έλληνες αμπελουργοί, τους οποίους μαθηματικά οδηγούν στην εξαθλίωση. Άλλωστε αυτό
είχε δηλωθεί από εκπροσώπους των ιδιωτικών
οινοποιείων στο πρόσφατο παρελθόν, οι οποίοι απείλησαν με εξευτελισμό των τιμών όταν οι
αμπελουργοί έγιναν δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης το 2010.
Άλλωστε πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί οι ελληνικές οινοβιομηχανίες πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο, να συστήσουν ιδιόκτητους αμπελώνες.
Είναι προφανές ότι είναι προτιμότερο να παράγει ο «είλωτας» (αμπελουργός) και σε συμφέρουσες τιμές χωρίς τον μπελά της καλλιέργειας,
παρά να καθετοποιηθεί η δραστηριότητα και
να συγχωνευθούν οι ζημιές της πρωτογενούς
παραγωγής.
Όσον αφορά τους ελέγχους, ξύπνησαν αργά.
Η ΚΕΟΣΟΕ από το 2009 έχει υποβάλλει πλήρη

έκθεση, εστιάζοντας στα προβλήματα ελέγχων
στον πρωτογενή τομέα, την μεταποίηση και την
αγορά τεκμηριώνοντας, τον τρόπο με τον οποίο
η απουσία τους, συμβάλλει στην αποσάθρωση
του πρωτογενούς τομέα και την απαξίωση του
οίνου στην αγορά.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΚΕΟΣΟΕ υπέβαλλε προς
την κατεύθυνση αυτή την πρόταση ν’ αποτελέσουν οι ποικιλίες διπλής και τριπλής χρήσης,
-που απαγορεύεται να οινοποιηθούν και κατά κόρον χρησιμοποιεί ο ιδιωτικός τομέας- την
πρώτη ύλη για να παραχθεί οινόπνευμα που θα
χρησιμοποιηθεί στην εγχώρια παραγωγή του
Ούζου, αντί το οινόπνευμα να εισάγεται από
Τρίτες Χώρες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποκρισία όμως και η πρακτική του να
μετατρέπεται ο θύτης σε θύμα δεν έχει όρια.
Για μια ακόμη φορά ο ΣΕΟ αυτοανακηρύσσεται κύριος παραγωγός οίνου, όταν τα μέλη του
δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 25% της
παραγωγής Οίνου.
Αν ο ΣΕΟ θέλει να ιδιοποιείται την παράνομη
παραγωγή άλλων φορέων, δικαίωμά του, αλλά
ας απευθυνθεί στα μέλη του και ας συγκεράσει
τις απόψεις τους ειδικά στην περιοχή του νομού
Κορινθίας.
Δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχουν υγιείς οινοποιητικές επιχειρήσεις, αλλά το προσωπικό
αδιέξοδο του προέδρου του ΣΕΟ δεν μπορεί να
βαρύνει τον κλάδο, το ελληνικό κράτος εν μέσω
κρίσης και το πνεύμα συνεργασίας που τώρα
διαρρηγνύεται.
Δεν δικαιούνται όμως οι οιονεί νεκροθάφτες
της ελληνικής αμπελουργίας και έμποροι να μιλούν για εισόδημα των αμπελοκαλλιεργητών.
Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
Ο τρυγητός έρχεται.
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Ημερίδα ΚΕΟΣΟΕ-ΟΠΕ για το επιτυχημένο μοντ

Με την ποιότητα ξεπε
A

ν ο στόχος μιας ημερίδας στην οποία παρουσιάζεται μια άλλη οπτική για το δρόμο προς την επιτυχία είναι η παραγωγή ερεθισμάτων, προβληματισμού και διαλόγου, τότε η παρουσία του προέδρου Patrick de
Marien και του Γενικού Διευθυντή Bernard Pueyo του συνεταιρισμού SCV Castelmaure, το πέτυχαν.
Με μαζική συμμετοχή εκπροσώπων των συνεταιρισμών απ’
όλη την Ελλάδα, εκπροσώπων (Γ.Γ. κα Γ. Μπαζιώτη) και υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της

62 μέλη, 4000 στρέμματα

Ο συνεταιρισμός του Castelmaure, βρίσκεταιμεταξύτουMontpellierCarcassonne
Perpignan και νοτιοδυτικά της Narbonne,
στον αμπελώνα του Languedoc στην ζώνη
A.O.C. Corbières.
Απαρτίζεται από 62 συνεταίρους που
καλλιεργούν 4.000 στρέμματα εκ των
οποίων 3.130 στρέμματα (78%) καλλιεργούνται από 18 συνεταίρους (30%), με μέσο όρο εκμετάλλευσης 178,9 στρέμματα
ανά συνεταίρο.
Παρ’ότι τα χωριά Embres και Castelmaure
βρίσκονται κυριολεκτικά απομονωμένα
ανάμεσα σε ορεινούς όγκους, το 50% των
συνεταίρων έχουν ηλικία κάτω των 50 ετών
και εκμεταλλεύονται το 65% του αμπελώνα, ο οποίος κατά 95,5% είναι φυτεμένος με
ερυθρές ποικιλίες.
Η ποικιλία Carignan καλύπτει, το 42%
με το 76% των αμπελιών ηλικίας άνω των
50 ετών, η ποικιλία Grenache το 35% των
εκτάσεων με ηλικία σε ποσοστό 89% μικρότερη των 50 ετών και η ποικιλία Syrah
το 20% των εκτάσεων, με ηλικία σε ποσοστό 96% μικρότερη των 50 ετών.
Οι εκτάσεις των αμπελώνων τα 20 τελευταία χρόνια αυξήθηκαν από 2.700 σε
3.900 στρέμματα, που παράγουν 14.200 Ηl
οίνου,, με το 82% (!!!) να εντάσσεται στην
ονομασία προέλευσης Corbières που αυξάνει διαμέσου του χρόνου, ενώ η παραγωγή επιτραπέζιων οίνων μειώνεται.
Η ιστορία του συνεταιρισμού των τελευταίων 30 ετών παρουσιάζει σημαντικό
ενδιαφέρον αφού το 1978 οι αμπελουργοί
συνειδητοποιούν ότι έχουν μεγάλα μειονεκτήματα εξ’ αιτίας της περιοχής που παράγουν, όπως:
- Μικρές αποδόσεις
- Αμπελοτεμάχια μικρού μεγέθους
- Αδυναμία μηχανοποίησης της παραγωγής.
Η σύνθεση των φυσικών μειονεκτημάτων τους οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι εάν
θέλουν να συνεχίζουν να ζουν σ’ αυτό το
περιβάλλον, θα πρέπει να βελτιώσουν την
ποιότητά τους θέτοντας σε ενέργεια μικρές εμπορικές δράσεις για να κεφαλαιοποιήσουν το maximum των εμπορικών περιθωρίων

Πρώτο βήμα

Το 1978 παίρνουν την μεγάλη απόφαση να χρησιμοποιήσουν την ζύμωση με
διοξείδιο του άνθρακα για την οινοποίηση των carignans τα οποία τρυγούν με τα
χέρια (έως σήμερα) με υψηλές προδιαγραφές μεταφοράς έως το οινοποιείο. Έτσι
γεννιέται ο πρώτος οίνος Premiere cuvée
“La Pompadour”.Το 1980 αναφυτεύουν
τους αμπελώνες, αντικαθιστώντας το 50%
της ζώνης AOC τα carignans με grenaches
και syrahs και υιοθετούν τιμολογιακή πολιτική που διευκολύνει την διανομή των οίνων τους, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού

ΠΑΣΕΓΕΣ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η ημερίδα
που συνδιοργάνωσαν η ΚΕΟΣΟΕ και ο ΟΠΕ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του τελευταίου, την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, αν
μη τι άλλο διακρίθηκε από το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, αφού μέχρι το τέλος της ημερίδας το πλήθος των ερωτήσεων, αλλά και η προσήλωση και προσοχή που προκάλεσαν οι
παρουσιάσεις δημιούργησαν την αίσθηση ότι θα έπρεπε το πρόγραμμα της ημερίδας να επεκταθεί τουλάχιστον κατά δυο ώρες.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς των προέδρων του

των γαλλικών παραδοσιακών κρασιών.
Στις αρχές του 1990
λαμβάνουν την πιο σημαντική απόφαση της ιστορίας τους να εστιάσουν
στην παρακολούθηση των
αμπελώνων με ακριβείς
μεθόδους για την βελτίωση της ποιότητας. Για να
το κατορθώσουν αποφασίζουν να δομήσουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού των αμπελοτεμαχίων που θα τους επιτρέψει να παρακολουθούν δια ζώσης τα αμπέλια και να θέσουν σε εφαρμογή συστήματα ιχνηλασιμότητας ώστε να παρατηρούν και να καταγράφουν τα δεδομένα κάθε χρονιάς ξεχωριστά 1995 μετά από τέσσερα χρόνια
δεδομένων αρχίζουν να τα επεξεργάζονται με στόχο να δημιουργήσουν επιλεγμένα κρασιά και να αναδιοργανώσουν την
οινοποίηση με βάση τα αμπελοτεμάχια,
που έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Έτσι γεννιέται ο δεύτερος Grande Cuvée
οίνος.
Το 1998 χρησιμοποιούν τα δεδομένα
για κάθε αμπελοτεμάχιο ξεχωριστά για να
δημιουργήσουν το Cuvee No 3, που έλαβε το βραβείο του καλύτερου κρασιού του
Languedoc το 2007 και το 2008.

Διατήρηση ποιότητας

Στις αρχές του 2000 η εμπορική επιτυχία ήταν καλπάζουσα. Υπήρχε όμως ανάγκη να διατηρηθεί η ποιότητα των cuvées
οίνων. Τότε προσέλαβαν έναν τεχνικό
αμπελώνα για να οργανώσει και να βελτιώσει την εκμετάλλευση των αμπελώνων
με στόχο:
- να ιεραρχηθούν τα αμπελοτεμάχια ως
προς την κατεύθυνση παραγωγής
- να εφαρμοσθεί σύστημα εκλογικευμένης παραγωγής βασισμένο στην διασφάλιση της ποιότητας
- να τεθεί σε εφαρμογή σύστημα επιλογής αμπελοτεμαχίων συνδεδεμένο με
κάθε παραγόμενο οίνο
- να περιγραφεί η τεχνική διαδρομή για
να καθοδηγηθούν οι αμπελώνες σε κάθε επιλογή (selection).

Αύξηση πωλήσεων

Στη συνέχεια ο πρόεδρος SCV
Castelmaure καταθέτοντας την μαρτυρία
του, ανέφερε ότι όλη αυτή η προσπάθεια
είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων από 1,3 εκ. € το 1993 σε 3,2 εκ. € το
2010, που προήλθε από την αύξηση πωλήσεων των εμφιαλωμένων (71% του συνόλου), αφού από 200.000 € το 1994, το 2010
οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2.200.000 €.
Η σύνθεση των πωλήσεων αφορά κατά
7% την εστίαση 14% αποστολές σε ιδιώτες, 79% σε κάβες και καβίστες.
Μια γκάμα από οκτώ ετικέτες πωλούνται από 3,75 € έως 5 € η φιάλη στον καταναλωτή ενώ οι cuvées οίνοι πωλούνται
μεταξύ 8,10 € έως 10,5 €/φιάλη. Το cuvée
No 3 που αποτελεί την αιχμή του εμπορικού δόρατος πωλείται στον καταναλωτή
18,9 €/φιάλη.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 1,8 εκ. € τα τελευταία 4 χρόνια στο
οινοποιείο για να δημιουργηθούν συνθήκες υγιεινής και επισκεψιμότητας.

Σημαντικότερες όμως ήταν οι διαδικασίες που υιοθετήθηκαν αναφορικά με τις
σχέσεις αμπελουργών – συνεταιρισμού, με
στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας, αλλά
και του minimum εισοδήματος των αμπελουργών.
Το ακαθάριστο μέσο εισόδημα για τον
αμπελουργό ανήλθε σε 365 €/στρέμμα κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία, ενώ το
καθαρό περίπου στα 160 €/στρέμμα.

Le BUVICA

Προκειμένου να διασφαλίσουν το εισόδημα των αμπελουργών και την ποιότητα
των οίνων από το 2003 καθιερώνεται ένα
σύστημα ποιότητας το “Le BUVICA”.
Με βάση το BUVICA και με στόχο να
ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών, τα οινικά τους προϊόντα θα πρέπει:
- να σέβονται την υγεία των καταναλωτών και των παραγωγών
- να παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη
- να έχουν άριστη οργανοληπτική ποιότητα και
- να πωλούνται στη σωστή τιμή.
Το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που χρησιμοποιείται σήμερα είναι το
μόνο σύστημα που απαντά απόλυτα σ’ αυτές τις απαιτήσεις. Έχει το πλεονέκτημα να
είναι κατανοητό στους απαιτητικούς καταναλωτές σ’ όλο τον κόσμο.
Το πιστοποιητικό BUVICA αποτελεί μια
συστατική επιστολή και παράλληλα είναι
η βάση για την οργάνωση της αμπελοοινικής παραγωγής σ’ ένα πλαίσιο προσαρμοσμένο και απλό με κατεύθυνση την διασφάλιση της ποιότητας.
Βασίζεται κυρίως στις νόρμες των ISO
9002 (Διαχείριση ποιότητας) και ISO 14001
(περιβαλλοντική διαχείριση).
Η οργάνωση του συστήματος διασαφηνίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο
παραγωγός για να διασφαλίσει μια πιστή
αντανάκλαση γύρω από τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές, καθώς και διασφαλίζει
την πλήρη ιχνηλασιμότητα του προϊόντος.
Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση
συνολικής μέριμνας διαφάνειας και απλό-

ΟΠΕ Α. Χολέβα, της ΚΕΟΣΟΕ Χ. Μάρκου, της Γ.Γ. του υπουργείου
Α.Α. και Τροφίμων κας Γ. Μπαζιώτη και έκλεισε με τον χαιρετισμό
του προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζ. Καραμίχα.
Η παρουσίαση του συνεταιρισμού της Castelmaure ξεκίνησε από τον Γενικό Διευθυντή του κ. Bernard Pueyo, αφού από το
προεδρείο (Π. Κορδοπάτης ΚΕΟΣΟΕ, Γ. Παπαπαναγιώτου ΟΠΕ)
επισημάνθηκε ότι ο γαλλικός συνεταιρισμός βραβεύτηκε από το
γαλλικό περιοδικό Revue du vin de France, ως ο καλύτερος συνεταιρισμός της Γαλλίας το 2011.

τητας σε όλα τα επίπεδα, με την ύπαρξη
ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής
και διαχείρισης των δεδομένων μέτρων
αυτοαξιολόγησης, συστηματοποιημένων
διαδικασιών και διαδικασιών κατάρτισης.
Κάθε αμπελουργός διαθέτει ένα εγχειρίδιο αναφοράς που περιλαμβάνει την
ταυτότητα του παραγωγού, την κωδικοποίηση του εξοπλισμού του (ψεκαστήρες,
τρακτέρ κ.λπ.), περιγραφικά δελτία (είδη
λίπανσης κ.λπ.), ατομικά έγγραφα πρόληψης και αξιολόγησης επαγγελματικών
κινδύνων, ετήσιο ημερολόγιο παρεμβάσεων στο αμπέλι (κλάδεμα, ξεχορτάριασμα, λίπανση, αφαίρεση φορτίου, απόδοση κ.λπ.). Ο αμπελουργός συντάσσει μαζί
με τον τεχνικό των αμπελώνων ένα δελτίο
αναφοράς στο τέλος της αμπελουργικής
περιόδου, που περιλαμβάνει την παραγωγή κάθε αμπελοτεμαχίου που εξετάστηκε,
ενώ για κάθε αμπελοτεμάχιο χωριστά καθορίζονται λεπτομέρειες και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (π.χ. λίπανση με κοπριά).
Στη συνέχεια επαληθεύονται οι στόχοι
της προηγούμενης χρονιάς ενώ τίθενται οι
στόχοι της επόμενης εσοδείας ανά αμπελοτεμάχιο, με ενέργειες που θα εφαρμοσθούν.
Όλα τα αμπελοτεμάχια καλλιεργούνται
σύμφωνα με τους κανόνες του BUVICA,
ώστε να παραληφθεί επιλεγμένη παραγωγή, ανάλογα με τον τύπο των οίνων, στο
εμπόριο.
Έτσι επιτυγχάνεται:
- το πλήρες ιστορικό των αμπελουργικών
παρεμβάσεων που έχει στόχο την ιχνηλασιμότητα και την καλύτερη προσαρμογή στις οδηγίες
- η πιστή αντανάκλαση των ενεργειών
και των αμπελουργικών παρεμβάσεων
για κάθε ένα αμπελουργό με στόχο την
ποιότητα
- η καθοδήγηση των αμπελουργών με
περιοριστικές τεχνικές οδηγίες ώστε να
παραχθεί διαφορετικό profile παραγωγής (επιλογή - selection), σύμφωνα με
το BUVICA,

Αμπελουργικό εισόδημα

Η κάθε επιλογή (selection) επιτρέπει

την απομόνωση του αμπελοτεμαχίου και
θέτει σε εφαρμογή την δρομολόγηση εξειδικευμένων τεχνικών για να παραχθούν
σταφύλια, πλήρως προσαρμοσμένα στο
profile των οίνων.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι:
- η σύνταξη βιβλίου προδιαγραφών με
εξειδικευμένες υποχρεώσεις για κάθε
οινική επιλογή
- υπογραφή για κάθε αμπελοτεμάχιο
σύμβασης, όπου ο αμπελουργός υποχρεώνεται να σεβαστεί τις προδιαγραφές του βιβλίου υποχρεώσεων (cahier
des charge) και τις μελλοντικές τους μεταβολές.
- Μετά την επιλογή του αμπελοτεμαχίου
από μια επιτροπή αμπελουργών και μέχρι την συγκομιδή όλα τα βήματα που
αφορούν την εκμετάλλευση καταγράφονται και ελέγχονται.
- Ο συνεταιρισμός εγγυάται στον αμπελουργό ένα εισόδημα ανά εκτάριο που
αντιστοιχεί στην ποσότητα παραγωγής.
Με τον τρόπο αυτό πληρώθηκαν οι
αμπελουργοί για τα σταφύλια ΠΟΠ επιλογής (selection) 364,1 €/στρέμμα και για
τα σταφύλια ΠΟΠ μη επιλογής 314,8 €/
στρέμμα.
Επί πλέον διασφαλίζονται η ποιότητα παραγωγής και τα μέσα για τη βελτίωσή της, θέτοντας σε εφαρμογή ένα σύστημα οργάνωσης, που διευκολύνεται από
την διαρκή παρουσία ενός τεχνικού του
αμπελώνα. Επίσης δημιουργείται σεβασμός στην προσωπικότητα του αμπελουργού και του επιτρέπεται να αποκτήσει νέες δεξιότητες.
Οι οικονομικές αποδόσεις επιτρέπουν:
- να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για να
διασφαλισθεί η αειφόρος ανάπτυξη
- να εγκατασταθεί κλίμα εμπιστοσύνης
για το μέλλον της παραγωγής
- να ευνοείται η εγκατάσταση νέων αμπελουργών
- να δίνονται τα οικονομικά μέσα στους
αμπελουργούς να ζουν άνετα.

Γενικά στοιχεία περιοχής- Διεπαγγελματική οργάνωση
Οι οικονομικές αποδόσεις επιτρέπουν:
Στον αμπελώνα της περιοχής παράγονται:
1. Επιτραπέζιοι οίνοι
2. Οίνοι Π.Γ.Ε. (Vin de pays de la valée du paradis)
3. Οίνοι Π.Ο.Π. (L’ AOC Corbières)
Η Π.Ο.Π. Corbières αποτελείται:
- σε μια συνολική επιφάνεια αμπελώνων 17.200 Ha, τα
13.000 Ha αφορούν την ΠΟΠ Corbières
- η μέση απόδοση ανέρχεται στα 44,56 Hl/Ha (ή 620 Kg σταφυλιού/στρέμμα)
- η μέση παραγωγή 554.000 Hl / έτος
- δραστηριοποιούνται 1.782 παραγωγοί με ποσοστό παραγωγής κοντά 95% ερυθρών σταφυλιών.
Η ΠΟΠ Corbières αποτελεί την μεγαλύτερη επιφάνεια παραγωγής ΠΟΠ, στο Languedoc και την τέταρτη στην Γαλλία.
Το συνδικάτο της ΠΟΠ Corbieres, αποτελεί τον αδιαπραγμάτευτο εταίρο των Δημοσίων Αρχών.
Η δράση του περιλαμβάνει:
- την αδειοδότηση των νέων φυτεύσεων, την μεταφορά
των δικαιωμάτων, τις αναφυτεύσεις και τους εμβολιασμούς.
- Προτάσεις και καθορισμό κανόνων παραγωγής.
- Ορισμό των κριτηρίων ανακατανομής αναφυτεύσεων.

- Γνώση και συνεχή καταγραφή με έλεγχο του συνολικού
δυναμικού παραγωγής και των μηχανισμών ανάπτυξής
του.
Το συνδικάτο ΠΟΠ Corbières είναι μέλος του διεπαγγελματικού του Languedoc, ο οποίος:
- επιφορτισμένος με την προβολή της ταυτότητας της περιοχής, την προστασία της από δυσφήμιση, ενώ διασφαλίζει την προστασία των οίνων με δράσεις επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων ή δικαστικές, τόσο στην Γαλλία όσο και
το εξωτερικό.
- Εξασφαλίζει την γνώση της προσφοράς και της ζήτησης
συγκεντρώνοντας στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες
οικονομικής και τεχνικής φύσης.
- Επαγρυπνά για την ορθή εφαρμογή των διεπαγγελματικών συμφωνιών, που συνάπτει
- Συνεισφέρει στην διαχείριση των αγορών με την καλύτερη προσαρμογή των οίνων ΠΟΠ Languedoc, στους ποσοτικούς και ποιοτικούς συνδυασμούς.
- Ενδυναμώνει την διατροφική ασφάλεια, ιδιαίτερα μέσω
της ιχνηλασιμότητας των οίνων, για την προστασία των
καταναλωτών.
Οι παραγωγοί πληρώνουν 1,70 €/hl για την ΠΟΠ Corbières
και 3 €/ hl για την διεπαγγελματική του Languedoc.
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εράσαμε την κρίση...
Διάλογος με ουσία

Εξαιρετικά ενδιαφέρον ήταν ο διάλογος που ακολούθησε την παρουσίαση του Castelmaure. Είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι εξ’ αυτού ακριβώς του
λόγου οι εργασίες της ημερίδας παρατάθηκαν κατά 2 ώρες, ενώ η διάθεση ήταν να υπάρξει και άλλη παράταση - κάτι όμως που δεν ήταν αντικειμενικά εφικτό.
Από τα όσα διημείφθησαν παραθέτουμε ορισμένα σημεία: Των ερωτήσεων που έθεσαν οι εκπρόσωποι της
ΚΕΟΣΟΕ και των ΕΑΣ και τις απαντήσεις της «γαλλικής πλευράς».
Σημειώνεται ότι ο διάλογος δημοσιεύεται πλήρως στο site της ΚΕΟΣΟΕ
(www.Keosoe.gr)
Η έναρξη της συζήτησης έγινε από
τον προεδρεύοντα Γεν. Διευθυντή της
ΚΕΟΣΟΕ Παρ. Κορδοπάτη, που αφού
ευχαρίστησε τους δυο προσκεκλημένους, έκανε μια σύντομη αποτίμηση
της παρουσίασης επισημαίνοντας τα
πλέον ενδιαφέροντα θέματα που τίθενται. Συγκεκριμένα, ο κ. Κορδοπάτης ανέφερε:
Π. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ: Ακούσαμε έννοιες
τις οποίες τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο έχουμε σκεφτεί να τις εφαρμόσουμε μόνο στο επίπεδο της λειτουργίας των
οινοποιείων και αναφέρομαι στο συμβόλαιο αυτοδέσμευσης που πρόσφατα έχει
θεσμοθετήσει η ΕΔΟΑΟ. Αλλά αυτό το έγγραφο είναι ένα συμβόλαιο αυτοδέσμευσης μεταξύ του συν/σμού με τους αμπελουργούς. Από ότι διαπίστωσα υπάρχουν
και πολλά πρωτόκολλα για την συνεργασία μεταξύ του συνεταιρισμού και των
αμπελουργών. Αυτό που συγκρατούμε είναι το εντυπωσιακό ποσοστό παραγωγής
των οίνων ΠΟΠ που ανέρχεται στο 82%.
Επαναβεβαιώνονται οι μικρές αποδόσεις
των αμπελώνων, ενώ ξεκινά η καταγραφή
των αμπελοτεμαχίων με συστήματα ιχνηλασιμότητας. Αναφέρεστε στο συνδικάτο,
ως τμήμα της Διεπαγγελματικής και εκεί
κατανοούμε ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ
ουσιαστικός ρόλος του συνδικάτου που
είναι μέρος της Διεπαγγελματικής.
B. PUΕYΟ: Ναι το συνδικάτο της ΠΟΠ
Corbières έχει στόχο να υπερασπιστεί όλα
τα δικαιώματά του και το CIVIL (Διεπαγγελματική του Languedoc) την προώθηση. Το
συνδικάτο ΠΟΠ Cοrbieres δεν κάνει δράσεις προώθησης, δηλαδή εμπορευματοποίησης μάρκετινγκ. Έχει μόνο την διαχείριση της παραγωγής, όχι της αγοράς.
Π. ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ: Συνεπώς δεν γνωρίζουμε αν προκύπτουν και αρμοδιότητες
ελέγχου γι αυτό το συνδικάτο επί της παραγωγής σε επίπεδο και οινοποίησης και παραγωγής σταφυλιών, γιατί από ότι καταλαβαίνω και ο συν/σμός της Castelmaure
έχει δικούς του ελέγχους αλλά υπάρχουν
και έλεγχοι σε επίπεδο του Συνδικάτου. Θα
ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν και έλεγχοι σε επίπεδο του Κράτους. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχουν εισφορές 1,70 ευρώ το εκατόλιτρο για την ΠΟΠ Cοrbieres
και 3 ευρώ για τον Διεπαγγελματικό του
Languedoc. Είναι πάρα πολύ σημαντικά
τα σύμφωνα ποιότητας τα οποία περιέχονται στο έγγραφο buvica το οποίο είναι
ένα έγγραφο αυτοδέσμευσης μεταξύ του
συν/σμού και των αμπελουργών και μάλιστα σημείωσα ότι στο βιβλίο που τηρείται
για λογαριασμό των αμπελουργών, υπάρχει αναφορά στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, τηρείται ένα πλάνο παρεμβάσεων στον αμπελώνα, έχει στόχο
την επαλήθευση των παρεμβάσεων αυτών, τίθενται στόχοι ανά αμπελοτεμάχιο.
Κατά την άποψή μου είναι εκπληκτικό το
να μπορείς να θέσεις στόχους για κάθε συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο σε συνάρτηση
με το προφίλ του κρασιού που θέλεις να
παράξεις. Επίσης συγκράτησα με ότι πέρα

από το πλήρες ιστορικό υπάρχει σύμβαση
για κάθε αμπελοτεμάχιο που υπογράφει ο
αμπελοκαλλιεργητής με τους στόχους και
ότι υπάρχει μια εγγυημένη τιμή που δίνεται στον αμπελουργό ανεξάρτητα από την
παραγωγή, ενώ οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με την επιλογή που έχει γίνει για το
αμπελοτεμάχιο για το οποίο υπάρχει και η
αντίστοιχη τιμή. Και τέλος έχω σημειώσει
δυο στοιχεία που είναι εντυπωσιακά, το
ένα είναι ότι τηρείται ένα σύστημα που σέβεται την προσωπικότητα του αμπελουργού και θα ήθελα να μας αναλύσετε περισσότερο αυτή την έννοια τι σημαίνει, το άλλο είναι ότι προσπαθείτε να δώσετε οικονομικά μέσα προκειμένου να επιβιώσουν
οι αμπελουργοί. Τέλος επισημαίνουμε την
στόχευσή σας ώστε να προσελκύσετε νέους αμπελουργούς και ότι με την στόχευση στην ποιότητα ξεπεράστηκε η κρίση.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαθιανάκης (ΕΑΣ
ΠΕΖΩΝ) έθεσε το θέμα της πληρωμής
των αμπελουργών (350€ ανά στρέμμα)
συσχετίζοντας το με το αν είναι συμφέρουσα η εκμετάλλευση καθώς και με
την υψηλή παραγωγή ΠΟΠ κρασιών.
Απαντώντας ο κ. Pueyo είπε ότι από
τα 62 μέλη του συνεταιρισμού οι 15 είναι αποκλειστικά οινοποιοί, ενώ οι άλλοι
έχουν και άλλες δραστηριότητες. Το μέσο εισόδημα που δίνουμε, πρόσθεσε ο
κ. P. De Marien, ανά εκτάριο είναι το διπλάσιο απ’ όλους τους παραγωγούς της
περιοχής.

Κόστος καλλιέργειας

Ο κ. P. De Marien, απαντώντας σε
ερωτήσεις του προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ
Χρ. Μάρκου και Παρ. Κορδοπάτη για το
κόστος καλλιέργειας, τις τυχόν αποκλίσεις εισοδήματος των 62 μελών (διαφοροποίηση) και τη συμμετοχή της πρώτης ύλης στην τελική τιμή του κρασιού
ανέφερε:
Ρ. DE MARIEN: Δεν έχουμε τεράστια
κόστη. Έχουμε βέβαια κάποια συγκεκριμένα μεγέθη και έχουμε και χειροκίνητη εργασία σε ότι έχει να κάνει με την επεξεργασία των αμπελιών και την φυτοπροστασία, χάρις στο σύστημα το οποίο έχουμε εδραιώσει σε ότι έχει να κάνει με τον
έλεγχο και την πρόληψη μέσω του Buvica.
Εφαρμόζουμε πάρα πολύ λίγες προστασίες, πολύ λίγες λιπάνσεις και φυτοπροστασία, με το πολύ επτά παρεμβάσεις τον χρόνο, πράγμα το οποίο σημαίνει γύρω στα
50 ευρώ το εκτάριο. Εφαρμόζουμε χειροκίνητη εργασία, χειροκίνητη συλλογή, αυτό βέβαια εξαρτάται από την κάθε χρονιά, από τη σοδειά. Αυτό σημαίνει 600 ευρώ ανά εκτάριο, ή και 700 ευρώ, μετά η μηχανοποίηση άλλα τόσα. Επομένως το κόστος μαζί με τις επισκευές με αλλαγές των
υλικών της υποδομής κ.λπ. ανέρχεται στα
2.000 ευρώ ανά εκτάριο ανά 10 στρέμματα. Δεν έχουμε μισθούς, δεν είμαστε επομένως πλούσιοι με τα 3.500 ευρώ, αλλά
προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πεθάνει εδώ και χρόνια, θα μπορούσαμε να έχουμε εξαφανιστεί αλλά εμείς είμαστε ακόμα ζωντανοί.
Και σε ότι έχει να κάνει με τις δομές ίσως
υπάρχει μια μείωση αυτή τη στιγμή, αλλά όπως θα το παρατηρήσατε και στη παρουσίαση που έγινε επενδύσαμε τα τελευταία πέντε χρόνια 1,2 εκατ. ευρώ και παρά
ταύτα οι αμοιβές οι οποίες δίνουμε είναι
ίδιες, δεν έχουν μειωθεί. Και αυτή η επένδυση είναι τεράστια για μας, θα δώσει τα
αποτελέσματά της στα επόμενα τρία χρόνια. Γιατί τα εισοδήματα τα τωρινά θα βελτιωθούν στο βαθμό που τα εργαλεία τα
οποία χρησιμοποιούμε για την παραγωγή γίνονται πολύ πιο αποτελεσματικά. θα
ήθελα να τονίσω ότι εμείς επενδύσαμε κατά την διάρκεια της κρίσης γιατί η μετά την
κρίση περίοδος θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο δυνατοί.

Τώρα σε ότι έχει να κάνει με τις τιμές του
κρασιού, Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω πως λειτουργούμε. Εργαζόμαστε κυρίως στη γαλλική αγορά. Οπωσδήποτε θα
πρέπει να υπάρχουν εμπορικά κέρδη, για
να μπορέσουμε να πουλήσουμε στη συνέχεια τα κρασιά με την ίδια τιμή που τα πουλάμε στο οινοποιείο. Αυτό σημαίνει ένα
μπουκάλι το οποίο είναι Cuvee 3 πουλιέται στα 18,90 ευρώ στον καταναλωτή ας
πούμε 20 ευρώ, και το οποίο πουλιέται σε
μια κάβα στα 10 ευρώ χωρίς τους φόρους,
πάνω σ' αυτό εμείς υπολογίζουμε το κέρδος μας. Το κόστος εκμετάλλευσης για την
πρώτη ύλη και την εμφιάλωση, έχουμε και
συγκεκριμένα φορτηγά για την εμφιάλωση, έχουμε συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις
που έχουμε επιλέξει γιατί εμείς έχουμε τον
έλεγχο ποιότητας όπως είπαμε και ο όγκος
των μπουκαλιών που παράγουμε ανέρχεται στις 650 χιλιάδες φιάλες ενώ δεν υπάρχει εγκατάσταση εμφιάλωσης στο οινοποιείο. Για την κατηγορία 3 λοιπόν έχουμε 1,20 ευρώ για την πρώτη ύλη. Επομένως για κάποιον ο οποίος πουλάει 10 ευρώ χωρίς τους φόρους τότε 8,80 ευρώ είναι για την τιμή του κρασιού. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι 9.000 ευρώ ανά εκατόλιτρο, το οποίο είναι τεράστιο ποσό. Όλες οι
ταρίφες μας είναι κατά αυτό τον τρόπο δομημένες.
Έχουμε έναν πλήρη έλεγχο του κόστους παραγωγής σε εμπορικό επίπεδο
σε ότι έχει να κάνει με το κέρδος το οποίο
έχουμε.
Ακόμη πρόσθεσε: Σε αυτό τον συνεταιρισμό δεν έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε ότι έχει να κάνει με τις υποδομές.
Από την αρχή θέλαμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην αμοιβή των μελών,
των συνεταίρων. Γιατί αν εμείς θέλουμε να
έχουμε αειφόρο ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη τότε το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουν οι αμπελώνες εκεί που είναι. Φτάσαμε σε ένα σημείο κατά την ανάπτυξή μας που χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις για το στοκ των κρασιών και χρειαζόμαστε και κάποιες τεχνικές υποδομές για να βελτιώσουμε ακόμα
περισσότερο την ποιότητα των κρασιών
μας. Αλλά εμείς σ' αυτά που αποφασίσαμε
να εστιάσουμε είναι στην αμοιβή των μελών μας και να βρούμε κάποια λύση για να
δουλέψουμε μέσα στο οινοποιείο σε καλές συνθήκες. Αντιθέτως σε ότι έχει να κάνει με την αμοιβή έχουμε αυτό που ονομάζουμε εταίροι. Κατ' αρχήν λοιπόν υπάρχει
μια σύμβαση μεταξύ του ατόμου που εκμεταλλεύεται την γη, υπάρχει ένα 20% 1/5
αν θέλετε, ανά αγροτεμάχιο, αλλά εφόσον
κάθε αγροτεμάχιο καταγράφεται, ο ιδιοκτήτης καλλιεργητής έχει ακριβώς το ίδιο
εισόδημα διαιρεμένο με το 5.
Βεβαίως στο σύστημά μας υπάρχει
πλήρης έλεγχος, δηλαδή είμαστε πάρα
πολύ αυστηροί. Κάποιος έχει μια σύμβαση, δηλαδή αν κάποιος είναι μέλος μας αυτό σημαίνει ότι έχει μια σύμβαση, και εμείς
έχουμε εδώ μια δέσμευση η οποία κρατάει εδώ και 30 χρόνια. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ μας, αλλά υπάρχουν πάρα
πολλοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν και δικοί
μας συνέταιροι, θέλουν να γίνουν μέλη χωρίς να έχουν συμμετάσχει για παράδειγμα
σε όλη αυτή την προεργασία η οποία έχει
γίνει για να δημιουργήσουμε αυτή την επιχείρηση. Επομένως μέχρι σήμερα ένα εξωτερικό μέλος που είχε ένα πάρα πολύ μικρό
αγροτεμάχιο στο δήμο μας και είχε πολύ
μικρή παραγωγή, θα μπορούσε να γίνει
συνέταιρος μας, να γίνει μέλος μας και να
φέρει τις δικές του εκατοντάδες εκατόλιτρα στην παραγωγή μας. Χάρις στην δραστηριότητα του συνδικάτου μας υπάρχει
αντιστοίχηση με το αγροτεμάχιο που έχει
να κάνει με την ίδια την έκταση.
Σε ερώτηση του κ. Ι. Κίτσιου (πρόεδρος ΕΑΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ) , για τα αμπέλια

ηλικίας 50 ετών ο κ. P. De Marien απάντησε:
Οι αμπελώνες που έχουν ηλικία 50 ετών,
έχουν φυτευτεί μετά την φυλλοξήρα, επομένως οι οινοποιοί, οι αμπελουργοί εδώ
έχουν κάνει πάρα πολύ καλές επιλογές σε
σχέση με τα αμπέλια που έχουν ηλικία άνω
των 50 ετών. Φτάνουμε να έχουμε αμπελώνες 50 ετών οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση σε ότι έχει να κάνει με την υγεία τους και έχουν και αμπέλια
που είναι ακόμα πιο μεγάλα από 50 ετών,
όπως εσείς με τις ελιές. Έχουμε αμπέλια
τα οποία μπορεί να φτάσουν και 80 ετών,
μπορεί να είναι και ηλικίας ενός αιώνα, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας και τα διατηρούμε. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα
για να αντικαταστήσουμε αυτά που έχουν
πεθάνει μέσα σ' αυτούς τους παλιούς τύπους των παλιών αμπελιών. Και γι' αυτό
χρειάζεται marketing. Όταν έρχονται οι
επισκέπτες μας, τους δείχνουμε αυτά τα
αγροτεμάχια και οι αμπελουργοί που ξέρουν ότι είναι επιλεγμένα αμπέλια τα διατηρούν, αλλά το κόστος παραγωγής γι' αυτά τα αγροτεμάχια είναι πάρα πολύ μικρό,
γιατί ζητάνε πολύ λιγότερα πράγματα από
ότι οι νέες ποικιλίες τις οποίες φυτέψαμε
πρόσφατα.

Αναδιαρθρώσεις

Αν οι αναδιαρθρώσεις έγιναν στοχευμένα ή όχι, αν ο συνεταιρισμός αξιοποίησε και γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα ή κοινοτικά προγράμματα για
την προβολή ζήτησε να πληροφορηθεί η κα Ε. Κούρεντα από το υπουργείο
Αγρ. Ανάπτυξης.
Απαντώντας, ο κ. Pueyo είπε ότι στόχοι ήταν αφ’ ενός η ανανέωση ντων
αμπελώνων και η φύτευση νέων ποικιλιών και αφ’ ετέρου ο περιορισμός στο
50% των Carignan με το πέρασμα στην
ΠΟΠ Corbieres μέσω ποικιλιών οι οποίες ήταν οι πιο κατάλληλες για τον συγκεκριμένο τομέα. Διευκρίνισε ακόμη ότι
δεν είχαν ποτέ πλεονάσματα και ότι με
το πέρασμα στην ΠΟΠ έχασαν την επιδότηση της Ε.Ε. Για τα υποπροϊόντα ανάφερε ότι τα δίνουν στο Κράτος στον φόρο (αφού γίνει η απόσταξη).

Διεπαγγελματική

Οι σχέσεις διεπαγγελματικής και συνεταιρισμού (ποιος βάζει τις προδιαγραφές,
ο ρόλος τους στα προγράμματα προώθησης, εισφορές κ.λπ. ήταν το ερώτημα
του κ. Αρκουμάνη από την ΕΔΟΑΟ.
Επίσης τέθηκαν ερωτήματα από τον
κ. Μανωλόπουλο (Ο.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ), Γ.
Φραγκιαδουλάκη (ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ), Α.
Παναγιώτου (Οινολόγος Τυρνάβου),
για τις νέες φυτεύσεις, τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας κ.λπ.
Ρ. DE MARIEN: Η Διεπαγγελματική δρα
στο σύνολο της περιοχής Languedoc. Στη
Διεπαγγελματική βρίσκουμε ένα «κολλέγιο» παραγωγών και διαπραγματευτών.
Υπάρχουν λοιπόν παραγωγοί και διανομείς, αυτοί που προωθούν το προϊόν στο
εμπόριο, 50 και 50. Όσον αναφορά στους
παραγωγούς όλες οι ονομασίες προέλευσης συμμετέχουν από ανθρώπους που
εκλέγονται, από τα ιδιόκτητα οινοποιεία,
αλλά και τα συνεταιριστικά. Έτσι λοιπόν η
Διεπαγγελματική είναι εκεί για να διαχειρίζεται το οικονομικό κομμάτι της εμπορευματοποίησης του οίνου. Και σ' αυτό το
πλαίσιο μπορούμε να μιλήσουμε για έλεγχο. O μόνος έλεγχος ο οποίος διεξάγεται
από την Διεπαγγελματική δεν είναι έλεγχος σχετικά με την παραγωγή, αλλά έλεγχος σχετικά με την εμπορευματοποίηση.
Μιλάμε λοιπόν για ελέγχους στην ποιότητα που γίνεται εκ των υστέρων μετά την
πώληση. Γίνεται λοιπόν ένας έλεγχος αξιολόγησης μετά από στοιχεία που συλλέγουμε από τα S/Μ για παράδειγμα, από τις

κάβες, από τους υπεύθυνους οινοποιείων,
από τους δοκιμαστές. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια σημείωση, καταγραφή των στοιχείων και έτσι λοιπόν ελέγχουμε τις πωλήσεις
των οίνων και σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες παρατυπίες ή βλέπουμε
έναν χαμηλό αν θέλετε βαθμό αξιολόγησης προσπαθούμε να τον αιτιολογήσουμε, να εξηγήσουμε για πιο λόγο έχει γίνει
αυτό στη Διεπαγγελματική. Ίσως ήταν ευκαιρία να μιλήσω για τον έλεγχο στον τομέα της παραγωγής, γιατί σ' αυτό το επίπεδο και εκεί μιλάμε για συνδικάτο της ΠΟΠ
Corbières που ασχολείται με την παραγωγή. Αλλάξαμε την οργάνωση εδώ και δυο
χρόνια για να συνάδουμε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και σήμερα δεν υπάρχει
κάποιος έλεγχος προτού να δώσουμε την
τελική συγκατάθεση στην ΠΟΠ Corbières.
Σήμερα υπάρχει ένα διάταγμα αν θέλετε
παραγωγής του οίνου που καθορίζει τους
όρους παραγωγής, τις συνθήκες που πρέπει να διέπουν κατά την διάρκεια της παραγωγής στο κλάδεμα στους αμπελώνες,
στην ποικιλία, στις αποδόσεις ανά εκτάριο, στο ποσοστό ποικιλίας και βάσει αυτών των κανονισμών οι συν/σμοί που παράγουν ΠΟΠ ταυτοποιούνται, γίνονται παραγωγοί και κάθε χρόνο κάνουμε μια δήλωση όπου αναφέρουμε στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και εμπορευματοποιούμε εν συνεχεία τα κρασιά μας. Το συνδικάτο της ΠΟΠ Cοrbieres έχει την υποχρέωση να διεξάγει ελέγχους, όπου ο κάθε
παραγωγός πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μια φορά από το
συνδικάτο ΠΟΠ Cοrbieres, μια άλλη φορά
από έναν οργανισμό εξωτερικό που επαληθεύει τα στοιχεία. Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σχετικά με την εμπορευματοποίηση
του οίνου ή τις πωλήσεις χύμα ή σε φιάλες
όπου και επαληθεύουμε τα νούμερα, την
ιχνηλασιμότητα και γίνονται δοκιμές του
οίνου προκειμένου να δούμε αν ανταποκρίνονται στα κριτήρια, γίνεται μια γευσιγνωσία. Έλεγχοι γίνονται και στους αμπελουργούς, στους αμπελώνες όπου επαληθεύουμε το μέγεθος, το κλάδεμα, ότι δεν
υπάρχει έλλειψη πάνω 20% ανά αγροτεμάχιο, όπου τα κριτήρια επαληθεύονται,
στο να δούμε αν είναι ο σωστός τρύγος
ανά αγροτεμάχιο, η σωστή ποιότητα κ.λπ.
Είναι μια παρένθεση απλά για να σας εξηγήσουμε ότι είναι σε επίπεδο Corbières γίνεται ο έλεγχος της παραγωγής και ότι σε
επίπεδο Διεπαγγελματικής γίνεται ο έλεγχος της εμπορευματοποίησης.
Οι εισφορές είναι 3 ευρώ/ΗL το χρόνο,
κατά το ήμισυ η συνεισφορά δίνεται από
τον παραγωγό και κατά το ήμισυ από τον
αγοραστή, αλλά όταν ο παραγωγός εμφιαλώνει ο ίδιος πληρώνουμε εμείς 3 ευρώ
ανά εκατόλιτρο. Έτσι λοιπόν η συνεισφορά είναι υποχρεωτική και αυτή η συνεισφορά αφαιρείται. Μιλάμε επίσης και για
τον όγκο του οίνου κάθε μήνα που βγάζουμε. Υπάρχει λοιπόν μια καταγραφή
αυτών των στοιχείων μια δήλωση, είναι η
ίδια δήλωση που δίνουμε και στο τελωνείο, στις τελωνειακές υπηρεσίες της Γαλλίας και η Διεπαγγελματική, μας δίνει μια
τιμολόγηση κάθε μήνα σχετικά με τις συνεισφορές των οίνων που έχουν βγει από
την περιοχή, από τη χώρα.
Χ. ΜΑΡΚΟΥ: Θέλω να γίνει ξεκάθαρο αν οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
έχουν λόγο για την οργάνωση της παραγωγής, για τα δικαιώματα των νέων φυτεύσεων για τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα ή αν περιορίζεται ο ρόλος τους
μονάχα στα ζητήματα του εμπορίου, της
προώθησης και της προβολής.
B. ΡUEΥΟ: Όχι, περιορίζεται ο ρόλος
τους στην αγορά, στην προώθηση. Η Διεπαγγελματική επιβλέπει μόνο έτσι ώστε
όλες οι ονομασίες οι οποίες είναι υπό την
επιτήρησή της να μπορούν να έχουν συνάφεια η μια με την άλλη.
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• Αργεντινή: εισαγωγές αυτοκίνητων έναντι εξαγωγών
οίνου Πρόκειται για μια ασυνήθιστη συμφωνία μεταξύ του
εισαγωγέα της μάρκας αυτοκινήτων της Porsche και του
Υπουργείου Βιομηχανίας της Αργεντινής που θα έχει σαν
αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά τουλάχιστον πέντε φορές οι
εξαγωγές οίνου υψηλής ποιότητας για την αντιστάθμιση εισαγωγής δεκάδων Porsche το 2010.
Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή για να εξισορροπήσει
το Εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Τα 96 Porsche αυτοκίνητα
που εισήχθησαν κατά το 2010, εκτιμάται, ότι έχουν αξία $ 17
εκατομμυρίων. Μετά την αφαίρεση των φόρων της ασφάλισης και των περιθωρίων αποδοτικότητας, το ποσό που εισέπραξε ο εισαγωγέας της μάρκας Porsche στην Αργεντινή
ανήλθε σε 8 εκατομμύρια δολάρια.
Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται μια γενική αντίληψη στο δικαίωμα εισαγωγής με ανταλλαγή προϊόντων που παράγονται
στην Αργεντινή.
Στην κατεύθυνση αυτή θα πουληθούν περίπου 1.000.000 φιάλες για να υλοποιηθεί η συμφωνία της κυβέρνησης.
Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων πολυτελείας εντάσσονται στην
καινούρια λογική.
Έτσι για την στην Αργεντινή το group Volkswagen, είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεών της, από κατασκευαζόμενα αυτοκίνητα στη χώρα.
• Η αρχαιότερη σαμπάνια βρέθηκε στη Βαλτική Θάλασσα
Τον περασμένο Ιανουάριο ανέσυρε από ναυάγιο φιάλες σαμπάνιας ένας δύτης στην Aland (Αρχιπέλαγος της Φιλανδίας)
άνω των 200 ετών.
Μετά την ανάσυρση αποδείχθηκε ότι είναι από τις παλαιότερες σαμπάνιες στον κόσμο με φυσαλίδες καλοδιατηρημένες
στα 50 μέτρα βάθους, έχουμε τις παλαιότερες φιάλες Veuve
Clicquot, Heidsieck και Juglar. Το ναυάγιο έγινε μεταξύ 1825
και 1830.
Δυο φιάλες, μια Veuve Clicquot και μια Junglar σύντομα θα γίνουν αντικείμενο δημοπρασίας. Η κυβέρνηση του Aland, που
είναι ο ιδιοκτήτης των φιαλών, δήλωσε ότι την οργάνωση πωλήσεων θα κάνει η εταιρεία Acker Merrall & Condit, που είναι
παγκόσμιος ηγέτης στη δημοπρασία κρασιών και η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου στο Mariehamn,
την πρωτεύουσα της Aland.
• Ηνωμένες Πολιτείες: γρανίτα από κρασί Είναι τρελοί αυτοί
οι Αμερικανοί! ο Bret Birnbaum και ο David Zablocki είναι
τα νέα αγγελούδια των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.
Αυτοί οι δύο Νεοϋορκέζοι ίδρυσαν την εταιρεία Wine cellar
Sorbets το 2006 παράγοντας σορμπέ κρασί. Το εμπορικό
τους και τα προϊόντα τους διατίθεται μέσω της αλυσίδας παγωτών Haggen - Dazs.
Εκ’ πρώτης όψεως, το γεγονός είναι μάλλον ανησυχητικό για
τους λάτρεις του κρασιού. Μόνη στην παγκόσμια αγορά, η
μικρή επιχείρηση κέρδισε από τους Νέο Υορκέζους, σε λίγα χρόνια. Το 2009, οι γρανίτες τους, είχαν ήδη πωληθεί σε
περισσότερα από 300 καταστήματα στις ΗΠΑ: τα σούπερ
μάρκετ, κεντρικές αγορές, εστιατόρια ... Το σύνθημα «τρώτε
κρασί» έχει γοητεύσει τους καταναλωτές, έστω και αν στην
πραγματικότητα η περιεκτικότητα σε αλκοόλ (5%) είναι χαμηλή. Δεν υπάρχει γρανίτα φράουλα ή λεμόνι, αλλά γρανίτα cabernet sauvignon, σαμπάνιας, pinot noir, rose, Porto,
Riesling, sangria. Οι νέοι είναι περισσότερο προσιτοί στην
ιδέα, ενώ οι οινόφιλοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το νέο
προϊόν. Πάντως αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πραγματοποιηθούν εξαγωγές και σε άλλες Ηπείρους.
• Νέα Ζηλανδία: προς μια συγκομιδή ρεκόρ Η βιομηχανία
οίνου της Νέας Ζηλανδίας αναμένει μια συγκομιδή ρεκόρ φέτος. Ο Σύλλογος οινοπαραγωγών, ανακοίνωσε όγκο συγκομιδής περίπου 310.000 τόνων έναντι 266.000 το προηγούμενο
έτος.
Πριν από λίγο καιρό,οι Νεοζηλανδοί ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις μιας εξαιρετικά καλής συγκομιδής, φοβούμενοι ότι
πάνω από 300.000 τόνους η βιομηχανία οίνου βρίσκεται σε
υπερπαραγωγή μετά την μεγάλη εσοδεία το 2008. Όμως, οι
πωλήσεις του τρέχοντος έτους έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες, εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο ανισορροπίας της αγοράς.
Οι πωλήσεις του εμφιαλωμένου οίνου αυξήθηκαν κατά 10%
σε όγκο φέτος και οι επιδόσεις των αγορών βασικά είναι ενθαρρυντικές. Οι εκτιμήσεις τον Ιούνιο του 2011 προβλέπουν
ετήσιο όγκο των πωλήσεων στα 220 εκατομμύρια λίτρα, ενώ
οι αρχικές προβλέψεις ήταν 205 εκατομμύρια.
• Νέα Ζηλανδία: Μείωση τιμών εξαγόμενων οίνων Παρά το
ότι η Νέα Ζηλανδία εμφανίζει ένα ρεκόρ σε όγκο και αξία στις
εξαγωγές οίνου κατά το έτος 2010, η μέση τιμή ενός λίτρου
εξάγεται με σημαντική πτώση.
Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί τη Νέα Ζηλανδία βιομηχανία οίνου
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τη στιγμή που η νέα συγκομιδή σπάει όλα τα
ρεκόρ (310 000 τόνοι, +15% σε σύγκριση με το
2010). Το 2010, η Νεοζηλανδική οινοποιία εξήγαγε 1,56 εκατομμύρια εκατόλιτρα έναντι 1,3
εκατομμυρίων εκατολίτρων το 2009 αύξηση
κατά 20,4%. Σε αξία, οι εξαγωγές για πρώτη φορά ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια
Νέας Ζηλανδίας (550 εκατ. €), αυξημένες κατά
6%. Αυτή η απότομη αύξηση του όγκου εξαγωγών
οφείλεται στην αύξηση των εξαγόμενων χύμα, μικρότερη αξία από τα εμφιαλωμένα κρασιά. Υπάρχει
έτσι μια υποτίμηση της μέσης τιμής του ενός λίτρου οίνου που εξάγονται, η οποία μειώθηκε κατά 12% μέσα σε
ένα χρόνο κατά 6,90 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (3,78 €). Η μείωση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο Ηνωμένο Βασίλειο (-15%),
πρώτη εξαγωγική αγορά, οι Κάτω Χώρες (-14,7%), η Ιρλανδία
(-20,2%) και η Γερμανία (-16,8%).
Ηνωμένο Βασίλειο: Η WSTA υιοθετεί μεθόδους πρόληψης της απάτης Η WSTA (Wine & Spirit Trade Association)
ετοιμάζεται να προωθήσει μια μονάδα πρόληψης της απάτης, σε στενή συνεργασία με την αστυνομία και τα Βρετανικά
τελωνεία για την καταπολέμηση της απάτης στο εμπόριο οίνου (πλαστογραφίας, παραποίησης ετικετών.
Αυτή η ειδική μονάδα κατά της απάτης θα επιτρέψει
στην WSTA να έχει νόμιμη πρόσβαση σε επιβεβαιωμένες
πληροφορίες ή σε υπόνοιες απάτης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εμπορίου οίνου και να έρχεται σε επαφή με την
αστυνομία, τα τελωνεία και τις υπηρεσίες επιθεώρησης.
Στις αρχές του μήνα, αποκαλύφθηκε από την WSTA ηλεκτρονική απάτη, όπου στοίχισε στο θύμα £10.000. Οι απατεώνες
είχαν χρησιμοποιήσει πλαστά e-mail για να παραγγείλουν σε
μια γαλλική εταιρεία οίνους χωρίς βέβαια να υπάρχει αντίκρισμα. Η WSTA ειδοποίησε την αστυνομία. Κύριος σκοπός
της WSTA δεν είναι μόνο η προστασία των καταναλωτών, αλλά και η διαφύλαξη της εικόνας ολόκληρου του κλάδου των
επαγγελματιών που ασχολούνται με τον οίνο.
Ηνωμένο Βασίλειο: £ 0.15 πρόσθετος φόρος ανά φιάλη
Ο George Osborne (Υπουργός Οικονομικών) επιβεβαίωσε τη
επιβολή των υψηλότερων φόρων στην αλκοόλη που είχε εισάγει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η αύξηση θα είναι 2% πάνω από τον πληθωρισμό μέχρι το 2015. Με τον πληθωρισμό
στο 5%, οι καταναλωτές θα υποστούν φόρους κατά 7,2%,
μεγαλύτερους πράγμα που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των £
0.15 για ένα μπουκάλι κρασί (75 cl), συν £ 0.54 ανά φιάλη στα
αλκοολούχα ποτά (70 cl) και £ 0.04 για μια μπίρα. Η αύξηση
αυτή θα επιβαρύνει κυρίως τα φθηνά κρασιά και θα είναι πιο
δύσκολο να βρεθούν αξιοπρεπή κρασιά κάτω από £ 10.
Η Ισπανία στο μέλλον ηγέτης των παγκόσμιων εξαγωγών
οίνου σε ποσότητα Στην τελευταία έκθεση του OIV για τις
μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες στη βιομηχανία οίνου, υποδηλώνεται ότι η Ισπανία θα μπορούσε, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, να εκθρονίσει την Ιταλία από την πρώτη
θέση των χωρών εξαγωγέων οίνου.
Το διεθνές εμπόριο αυξήθηκε κατά 6,7% το 2010 αγγίζοντας το 40% της παγκόσμιας παραγωγής (38% πέρυσι). Στην
ανάκαμψη αυτή, σε αντίθεση με την τάση των τελευταίων
10 ετών, οι ευρωπαϊκές χώρες προηγούνται (με ιδιαίτερα
δυναμική την Ισπανία (+16%), έναντι 7% για την Ιταλία και
τη Γαλλία). Την ίδια στιγμή, οι χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου βλέπουν παρακμή στις εξαγωγές τους. Για την Ιταλία και
την Ισπανία αυτή η μεταστροφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην αύξηση των πωλήσεων χύμα οίνου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 40% του παγκοσμίου εμπορίου, αλλά μόνο το
10% της αξίας. Όσον αφορά την Ισπανία, η αύξηση των πωλήσεων χύμα για εξαγωγή προέρχονται, κατά κύριο λόγο από
γαλλικές παραγγελίες.
Η κυριαρχία των χύμα εξαγωγών, ωστόσο, θέτει το ζήτημα
της αξιοποίησης των ισπανικών οίνων, αφού αυτοί πωλούνται χωρίς ταυτότητα.
Ιαπωνία: Ανακατανομή των πόρων που προβλέπονται
για την ΚΟΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα γεγονότα
στην Ιαπωνία, οι εταιρείες και οι Δεπαγγελματικές οργανώσεις που εκτελούν προγράμματα προώθησης στην Ιαπωνία,
στο μέλλον, μπορεί να μην είναι σε θέση να τα πραγματοποιήσουν. Η France Agrimer έχει προβλέψει την αναδιάταξη των
πιστώσεων, των μέτρων και των δράσεων για την αποφυγή
δυσκολιών από τους δικαιούχους. Τα μέτρα αυτά θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες συμφωνίες.
H αγορά οίνου στη Γερμανία Έκθεση, που περιγράφει την
κατάσταση της Γερμανικής αγοράς οίνου, απέστειλε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ.
Στηνέκθεσησημειώνεταιηπτώσητηςκαταναλωτικήςδαπάνης
για κρασί σε ποσοστό 2,2% έναντι του 2008, παρ’ότι οι εισαγω-

γές
α υ ξήθηκαν κατά
1,5% κυρίως
από την Ιταλία, τις
ΗΠΑ, την Αυστραλία.
Οι εξαγωγές της Ελλάδας, εξακολούθησαν την πτωτική τους
πορεία, σε ποσότητα (13.527 l. /2008 έναντι 11.102 l./2009.
Μπορείτε να ενημερωθείτε με ολόκληρο το περιεχόμενο της
έκθεσης, στην τοποθεσία του site “Marketing και Branding’’
Αναφορές πρεσβειών Ευρώπη / Γερμανία
• Ισπανία: Υποψηφιότητα της Rioha για τοπίο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας
Ο αμπελώνας της La Rioha θα καταθέσει την υποψηφιότητά
του στην κατηγορία των τοπίων Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της UNESCO. Οι υποστηρικτές αυτής της υποψηφιότητας θα αναδείξουν τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα του εδάφους σε συνδυασμό με την ιστορία και την
πολιτιστική κληρονομιά. Η παρουσίαση του αιτήματος στην
UNESCO αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της
ανάπτυξης του οινικού τουρισμού στην περιοχή.
Η Γενική Διευθύντρια τουρισμού της περιοχής, Monica
Figuerola, ανακοίνωσε επίσης ότι στη νέα περίοδο η τηλεοπτική σειρά «Gran Reserva» σχεδιάστηκε να περιλαμβάνει
νέα οινοποιεία στο πρόγραμμα περιήγησης και αξιοθέατα
από τους αμπελώνες της La Rioha. Τέλος, ανακοίνωσε επίσης
τη δημιουργία κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, του «πλοίου του κρασιού» που θα πραγματοποιήσει ένα πλωτό ταξίδι
στους ποταμούς της Ισπανίας.
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο τουρισμού, η Rioha έχει εξελιχθεί εντός 5 ετών σε
προορισμό αναφοράς για τον οινικό τουρισμό στην Ισπανία.
Από τους πρώτους 5 μήνες του έτους, τα 57 οινοποιεία στα
προγράμματα των επισκέψεων είχαν 38.255 επισκέπτες. Το
Συμβούλιο έχει αναπτύξει μια σειρά δράσεων για την αύξηση του οινικού τουρισμού στην περιοχή, με προτεραιότητα
την εκστρατεία προώθηση, «La Rioha, η γη που έχει όνομα το
κρασί», έχει προσλάβει ένα master στον τομέα του οινοτουρισμού, το vinobus, το σχέδιο ανάπτυξης. Προορισμός, το….
Καρναβάλι οίνου στο de Haro, «Fashion wine»ή ακόμη το
«winesandblogs» το blog για να διαχυθούν σε διαδραστική
πλατφόρμα τα αξιοθέατα της La Rioha
• Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια επίδραση στην πώληση οίνων μέσω του Διαδικτύου; Η απογοήτευση μπορεί
να είναι μεγάλη για όλους τους παράγοντες, με μεγάλες και
μικρές συναλλαγές, που ασχολούνται με τις ενέργειες και τα
μέσα που παρέχουν τα κοινωνικά δίκτυα.
Μια αμερικανική μελέτη που διεξήγαγαν από κοινού η
Forrester Research και GSI Commerce, σχετικά με την ανάλυση των πωλήσεων των εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 12 Νοεμβρίου και 20 Δεκεμβρίου του 2010, κατέδειξε ότι
το ποσοστό 2% των παραγγελιών δόθηκαν κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου από αγοραστές που προέρχονται από τα
δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter, για παράδειγμα.
Η έκθεση τονίζει ότι σε τελική ανάλυση, η άμεση εμπορική
προώθηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η παραδοσιακή διαφήμιση στις ιστοσελίδες, είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί μοχλοί για τη μετατροπή των surfers σε αγοραστές σε αυτά τα sites με online πωλήσεις!
Σύμφωνα με τη μελέτη, το 40 έως 60% των πωλήσεων των
καταναλωτικών αγαθών προέρχεται από τις άμεσες εκστρατείες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαφήμιση παραμένει ένα σημαντικό σημείο αγκύρωσης στα
πρώτα στάδια της πώλησης.
Τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κυρίως
για τηνεταιρική επικοινωνία, την εικόνα, την φήμη και ως ένα
θαυμάσιο εργαλείο για CRM, δηλαδή ένα σύνδεσμο, για την
αξιοπιστία μεταξύ των πελατών.
Ένα πράγμα είναι σαφές: γίνονται μελέτες και τα συμπεράσματα διαφέρουν. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση των κοινωνικών δικτύων σε όλους τους αγοραστές στο διαδίκτυο δεν
είναι ακόμα μετρήσιμη
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Διπλό αίτημα ΚΕΟΣΟΕ σε συνάντηση με το νέο υφυπουργό Γ. Δριβελέγκα

Αποζημιώσεις μέσω ΠΣΕΑ για τον περονόσπορο
και ενεργοποίηση ελέγχων για τα κυκλώματα στο χώρο του κρασιού

Τ

ην άμεση αντιμετώπιση του
ζητήματος που έχει προκύψει με τις εκτεταμένες ζημιές στα αμπέλια λόγω του περονόσπορου που ευνοήθηκε από τα καιρικά φαινόμενα ζήτησε η ΚΕΟΣΟΕ
από τον νέο υφυπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Γιάννη Δριβελέγκα.
Στη συνάντηση (από την οργάνωση συμμετείχαν ο πρόεδρος
Χρ. Μάρκου και ο γεν. διευθυντής
Παρ. Κορδοπάτης) συμφωνήθηκε
κατ αρχήν η σύσταση επιστημονικής επιτροπής που θα διερευνήσει
τις συνθήκες εξάπλωσης ενώ για τις
αποζημιώσεις θα υπάρξει συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.
Πέραν του ζητήματος αυτού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι
εκπρόσωποι της ΚΕΟΣΟΕ έθεσαν το
θέμα της πάταξης της παραοικονομίας και των παρανομιών στο χώρο
της αγοράς κρασιού, ζητώντας την
ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και του ΣΔΟΕ ώστε να μην
επαναληφθούν και φέτος τα φαινόμενα εξαπάτησης των καταναλωτών
και της ληστρικής επιδρομής στο εισόδημα του αμπελουργού ενόψει
του τρύγου. Στον υφυπουργό δόθηκε μάλιστα και σχετικό υπόμνημα
της ΚΕΟΣΟΕ με συγκεκριμένες προτάσεις για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στους κερδοσκόπους.

Προτάσεις
Παρότι τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας,
πλήττουν με ιδιαίτερο τρόπο τον
κλάδο μας, εξ’ αιτίας της μείωσης
της καταναλωτικής δαπάνης και της
έλλειψης ρευστότητας στις επιχειρήσεις, τα αίτια που έχουν οδηγήσει
σε συνολική απαξίωση όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, με
ιδιαίτερες επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, δεν οφείλονται στη ση-

μερινή συγκυρία.
Ιεραρχώντας με κριτήριο την
επείγουσα λύση που απαιτούν τα
προβλήματα που μας απασχολούν,
θα επιχειρήσουμε να σας τα παρουσιάσουμε συνοπτικά, προκειμένου
ν’ αποτελέσουν τη βάση στο πλαίσιο
της στενής συνεργασίας που επιθυμούμε να έχουμε με το υπουργείο.
Να τονίσουμε ότι πολλά από τα
θέματα που μας απασχολούν, έχουν
γίνει αντικείμενο διαβούλευσης με
τον προκάτοχό σας κ. Ιωάννη Κουτσούκο, με τον οποίο είχαμε άριστη
συνεργασία.
1. Υπαγωγή σε πρόγραμμα Π.Σ.Ε.Α.
αμπελουργικών εκτάσεων.
Τον τελευταίο μήνα το ακραίο ποσοστό βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τις μεταβολές της θερμοκρασίας και τα υψηλά ποσοστά
υγρασίας, δημιούργησαν ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες, για την
ανάπτυξη και εξάπλωση του μύκητα περονόσπορου, την οποία οι
όποιες αμπελουργικές παρεμβάσεις δεν κατέστη δυνατόν ν’ αναστείλουν. Αποτέλεσμα των ειδικών αυτών συνθηκών ήταν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας
η σταφυλική παραγωγή να καταστραφεί από 50 – 100%.
Προκειμένου να μην καταστραφούν οικονομικά οι κάτοχοι των
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, απαιτείται να ενεργοποιηθεί επιστημονική επιτροπή σε
συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, ώστε
να υπαχθούν οι αμπελουργικές
εκτάσεις σε πρόγραμμα αποζημιώσεων μέσω Π.Σ.Ε.Α.
2. Αποκατάσταση υγιούς ανταγωνισμού στον αμπελοοινικό τομέα
Τον προβληματισμό και τις προτάσεις μας, για την αποκατάσταση, υγιούς ανταγωνισμού στον
τομέα μας, παρουσιάσαμε σε αναλυτική έκθεση, που αποστείλαμε

στις 21/12/2009 στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με τις απόψεις μας, η
καταστρατήγηση εφαρμογής της
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, στον αμπελοοινικό τομέα, ευθύνεται για την τεράστια απόκλιση των τιμών παραγωγού (αμπελοκαλλιεργητή) και τιμών καταναλωτή, με άμεση επίπτωση στο
αμπελουργικό εισόδημα. Για το
λόγο αυτό έχουμε προτείνει συγκεκριμένους ελέγχους σε κάθε
στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος
από το αμπέλι μέχρι την κατανάλωση, ελέγχους που απαιτεί άλλωστε το υφιστάμενο δίκαιο.
Προκειμένου να εξειδικεύσουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας,
αποστείλαμε στον προκάτοχό
σας έκθεση, που περιελάμβανε τα
αποτελέσματα ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission),
καθώς και των αποτελεσμάτων
έρευνας που πραγματοποίησε η
ίδια η ΚΕΟΣΟΕ.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά
και σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΑΑ Τροφίμων, προτείναμε την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σταδίων διακίνησης
της πρώτης ύλης, στάδια στα οποία
εντοπίζονται οι αιτίες που δημιουργούν εστίες παραοικονομίας και
στο στάδιο της μεταποίησης και
στο στάδιο της αγοράς.
Επισημαίνουμε ότι η παραβατικότητα στο πρωτογενές στάδιο έχει
την τελευταία δεκαετία αποτέλεσμα να καταλογίζονται στην χώρα
μας υπέρογκα πρόστιμα.
Μεταξύ άλλων, προτείνουμε και
την εξέταση του ενδεχόμενου
χρήσης εγχωρίως παραγομένων
πρώτων υλών, για την παραγωγή
οινοπνεύματος, που χρησιμοποιείται για το κατ’ όνομα και μόνο ελ-

ληνικό προϊόν, που είναι το ΟΥΖΟ.
Ήδη το υπουργείο Οικονομικών,
απέστειλε τον «Τεχνικό Φάκελο»
στην Commission, με στοιχεία
των τεχνικών προδιαγραφών του
προϊόντος, σύμφωνα με τα οποία
δεν υπάρχει περιορισμός, στην
αποκλειστική χρήση πρώτων
υλών, εγχωρίως παραγομένων.
Κατά την άποψη μας, η χρήση
12.000 tn άνυδρης αλκοόλης, που
κατά κύριο λόγο αποκτώνται, είτε
από χώρες της Ε.Ε., είτε εισάγονται
από Τρίτες Χώρες, σε συνδυασμό
με την εφαρμογή μειωμένου κατά 50% Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αποτελεί απαράδεκτη πρακτική, ιδιαίτερα σήμερα στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε.
3. Καταγγελία ιδιωτών οινοβιομηχάνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
Οι κατ’ εξακολούθηση πρακτικές
κατά τα τελευταία έτη των ιδιωτικών οινοβιομηχανιών καταβολής
τιμών στους αμπελουργούς οινοποιησίμων σταφυλιών που δεν
καλύπτουν το κόστος παραγωγής, δραστηριοποίησαν την ΚΕΟΣΟΕ προκειμένου να ανασταλούν

οι εμφανείς τάσεις εγκατάλειψης
του ελληνικού αμπελώνα.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΚΕΟΣΟΕ
πέτυχε δύο φορές τη χορήγηση
άτοκης δανειοδότησης με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου στο
σύνολο του αμπελοοινικού κλάδου, η οποία καταβάλλεται απ’ ευθείας στους αμπελουργούς , με
κριτήρια και στόχο την καταβολή τιμών που θα τους επέτρεπαν
να συνεχίσουν αξιοπρεπώς την
αμπελοκαλλιέργεια.
Για τους παραπάνω λόγους και
επειδή οι αμπελουργικές εκτάσεις για πρώτη φορά από το 2010
και μετά έγιναν επιλέξιμες για καταβολή Ενιαίας Ενίσχυσης, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.)
φορέας των ιδιωτών βιομηχάνων,
προσέφυγαν στην Commission
με το αιτιολογικό του αθέμιτου
ανταγωνισμού.
Οι πρακτικές αυτές έχουν δημιουργήσει αδιέξοδο στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση
Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), προγράμματα της οποίας χρηματοδοτούνται από το ΥΑΑ Τροφίμων
σε ποσοστό 50% και σε ποσοστό
50% από κοινοτικούς πόρους.

ΚΕΟΣΟΕ

Γιατί διαφωνούμε με το νέο συνεταιριστικό νόμο
Σ

ε έγγραφό της προς το υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης, η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει τη διαφωνία της σχετικά
με το σχέδιο νόμου για τις ΑΣΟ, επισημαίνοντας
ότι οι ρυθμίσεις του δεν περιλαμβάνουν το ρόλο και τα αντικείμενα λειτουργία της.
Ειδικότερα, στο κείμενο που δόθηκε στο νέο υφυπουργό κ.
Δριβελέγκα αναφέρεται:
Στις 20/4/2011 και στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου, αποστείλαμε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (συνημμένη), βάσει της οποίας τεκμηριώσαμε:
- ότι τα προβλεπόμενα στο νομοσχέδιο (Άρθρο 1 § ε Ορισμοί), αντικείμενα δραστηριότητας των Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις δεν περιλαμβάνουν τον ρόλο και τα αντικείμενα λειτουργίας που επιτελεί η ΚΕΟΣΟΕ
- ότι εφόσον οι ΚΕΣΕ του άρθρου 29 του Ν. 2810/00, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις υποχρεωτικά, η
ΚΕΟΣΟΕ καταργείται!!!
- με τα προβλεπόμενα αντικείμενα των Αγροτικών Εταιρικών
Συμπράξεων, η ΚΕΟΣΟΕ δραστηριοποιείτο μέχρι το 1990,
και για λόγους που αφορούσαν τη δημιουργία brands στην
αγορά και την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των μελών της με βάσει τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα, η
μετεξέλιξη της ΚΕΟΣΟΕ σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
είναι και αντιρρεαλιστική, αλλά και παράνομη σύμφωνα με

την κοινοτική και εθνική νομοθεσία
Με την κατάθεση του νομοσχεδίου στην επιτροπή της Βουλής διαπιστώσαμε, ότι όχι μόνο δεν υπήρξε τροποποίηση στις
διατάξεις περί μετατροπής των υφιστάμενων ΚΕΣΕ σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, αλλά επιπλέον το νομοσχέδιο περιλαμβάνει νέες διατάξεις που θα δημιουργήσουν επιπρόσθετα

Αντισυνταγματικό, τουλάχιστον σε τρία σημεία,
κρίνεται το σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς
από τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, σύμφωνα με γνωμοδότησή του που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ΠΑΣΕΓΕΣ.

προβλήματα, ακόμη και στην περίπτωση, που τροποποιηθούν
οι διατάξεις που καταργούν την ΚΕΟΣΟΕ αφού:
- σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι Ε.Α.Σ επιλέγουν αν θα μετατραπούν σε Α.Σ. ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

- οι σημερινές Ε.Α.Σ. είναι μέλη της ΚΕΟΣΟΕ και εάν αποφασίσουν να μετατραπούν σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
τότε και στην περίπτωση που και η ΚΕΟΣΟΕ θα μετατραπεί
σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι νέες Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (παλαιές Ε.Α.Σ.) δεν θα μπορούν να είναι μέλη της ΚΕΟΣΟΕ, αφού το νομοσχέδιο δεν προβλέπει ότι μέλη των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων δύναται να είναι
άλλες Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
- με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και την προβλεπόμενη στο
νομοσχέδιο, τις Διεπαγγελματικές οργανώσεις συστήνουν
«εκπρόσωποι διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών
οργανώσεων, ενώσεων, ή φορέων που εκπροσωπούν όσους
ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη
μεταποίηση ή και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων».
Εφόσον λοιπόν οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ασκούν
εμπορικές δραστηριότητες παύουν να αποτελούν φορείς εκπροσώπησης, όπως σήμερα η ΚΕΟΣΟΕ, και δεν έχουν δικαίωμα σύστασης διεπαγγελματικών οργανώσεων.
Συνεπώς αυτόματα καταργείται και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου, αφού ούτε η ΚΕΟΣΟΕ υφίσταται σαν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, αλλά και αν ακόμη μετατραπεί σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις με τα προβλεπόμενα αντικείμενα, δεν μπορεί να συστήσει Διεπαγγελματική Οργάνωση.
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Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο της αμπέλου
H

συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση
της υγιεινής κατάστασης των αμπελώνων από ασθένειες που μεταδίδονται με το πολλαπλασιαστικό υλικό επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κυρίως τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την
παραγωγή υγιούς και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
Δυστυχώς, έχει περάσει πάνω από μισός αιώνας από την εποχή που ο αείμνηστος φυτοπαθολόγος Ι. Σαρεγιάννης είχε επισημάνει τη
σημασία του υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού χωρίς η Πολιτεία να έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ακόμη και σήμερα να μη διαθέτει η χώρα μας πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών ποικιλιών αμπέλου:
«Η Ίσκα είναι ασθένεια μεταδοτική. Μεταδίδεται δια των μοσχευμάτων, διά των εμβολίων
και δια των καταβολάδων των προερχομένων
εκ μολυσμένων κλημάτων».

Γράφει:
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

Οι αναμπελώσεις συχνά γίνονται με πολλαπλασιαστικό υλικό αγνώστου υγειονομικής
κατάστασης με αποτέλεσμα οι αμπελουργοί
να εισπράττουν τα αρνητικά αποτελέσματα
αυτής της πολιτικής και η ελληνική αμπελουργία να παρουσιάζει αδυναμία εκσυγχρονισμού. Η παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων (σταφύλι-κρασί) που απαιτεί σήμερα η διεθνής αλλά και εγχώρια αγορά, με άλλα λόγια η προώθηση της βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής, δεν είναι δυνατόν να στηρίζεται σε αμπελώνες που
εγκαταστάθηκαν με πολλαπλασιαστικό υλικό
αγνώστου ταυτότητας και υγειονομικής κατάστασης.
Κατά την τελευταία δεκαετία η ανησυχία
των αμπελουργών της χώρας μας σχετικά με
το πρόβλημα της ξήρανσης των πρέμνων και
της γενικευμένης εμφάνισης συμπτωμάτων
της «Ίσκας» και μάλιστα σε νεαρούς αμπελώνες άρχισε να διογκώνεται. Ήδη από την χρονιά της φύτευσης διαπιστώθηκε σε πολλά φυτά μειωμένη και ασθενική βλάστηση, καθώς
και ολοσχερής νέκρωση. Οι αμπελουργοί συχνά ήταν αναγκασμένοι μετά 1-5 χρόνια από
τη φύτευση να προχωρήσουν σε εκρίζωση
του νεαρού αμπελώνα και επαναφύτευση με
πολύ δυσμενείς οικονομικές συνέπειες. Συχνά, τα ασθενή φυτά ξεπερνούν τις αρχικές
αδυναμίες και παρουσιάζουν για ένα διάστημα φυσιολογική ανάπτυξη. Πολλά από αυτά

όμως κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας
παρουσιάζουν πάλι συμπτώματα παρόμοια
με αυτά της «Ίσκας».
Σε έκδοση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με τίτλο «Η καταπολέμηση της ίσκας της αμπέλου» που έγραψε ο φυτοπαθολόγος Ι. Σαρεγιάννης πριν από 60 περίπου χρόνια διαβάζουμε μεταξύ πολλών άλλων τα παρακάτω:
«Η ίσκα είναι ασθένεια των μεγάλης ηλικίας αμπέλων. Παρουσιάζεται συνήθως μετά τα
25 ή 30 έτη, σπανιότατα δε συναντάται εις κάτω των 15 ετών αμπέλους. Η ασθένεια εις νέους αμπελώνας οφείλεται, σχεδόν, πάντοτε,
εις την εκλογήν μοσχευμάτων ή έρριζων προερχόμενων εξ σθενών ήδη κλημάτων...
Την Ίσκαν δύνανται να προκαλέσουν όχι
μόνον εν παράσιτον αλλά διάφορα...
Τα ξηρανθέντα υπό της Ίσκας κλήματα πρέπει να καίωνται και γενικώς να απομακρύνονται εκ του αμπελώνος, διότι αι καρποφορίαι
του παρασίτου δύνανται να γεννηθούν και επί
των νεκρών πρέμνων...
Η Ίσκα της αμπέλου καταπολεμείται επιτυχώς δι΄ αρσενικούχων ψεκασμών. Ούτοι προστατεύουν τα κλήματα και εκ των προσβολών
των τερμιτών, οι οποίοι συχνότητα συνοδεύουν την Ίσκαν και επιδεινώνουν το καταστρεπτικόν της έργον...
Δια τους ψεκασμούς μας πρέπει να χρησιμοποιώμεν διάλυμα, το οποίον να περιέχη 1,5

Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής

Τ

* Επαμεινώνδας Παπλωματάς,
αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Φυτοπαθολόγος
* Εμμανουήλ Σταυρακάκης, καθηγητής αμπελουργίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
* Αικατερίνη Χρονοπούλου, αγρομετεωρολόγος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
* Δημήτριος Βακαλουνάκης, ΕΘΙΑΓΕ – Φυτοπαθολόγος από την
περιφερειακή Δ/νση Κρήτης.

Σημειώνεται ότι κατάσταση με
τον περονόσπορο περιγράφεται
ως δραματική στις αμπελουργικές
περιοχές των Ιωαννίνων, του Τυρνάβου, της Αγχιάλου, της Βοιωτίας, της Αττικής της Ευβοίας, της
Αχαΐας, της Κορινθίας, της Ηλείας, της Μεσσηνίας, της Λευκάδας,
του Λασιθίου και του Ηρακλείου
Κρήτης.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η
ασθένεια εξαπλώνεται ταχύτατα,με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται
συνεχώς νέες εστίες.

Νέες συσκευασίες για τους οίνους ΠΟΠ

Σ

το τελικό στάδιο βρίσκεται η έγκριση κυκλοφορίας οίνων
ΠΟΠ σε συσκευασίες bag in a box των 3, 5, 10 lt μετά από
παρέμβαση της ΚΕΟΣΟΕ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την διοχέτευση μεγάλου όγκου της παραγωγής οίνων ΟΠΑΠ στην αγορά ευκολότερα, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και της προσιτής τιμής στην οποία προσφέρονται
στους καταναλωτές.

Σήμερα, 60 χρόνια μετά, η επιστημονική
γνώση για την ασθένεια της Ίσκας έχει προχωρήσει αρκετά και γνωρίζουμε ότι τα συμπτώματα της Ίσκας μπορεί να προκληθούν από
μια ομάδα διαφορετικών μυκήτων, με αποτέλεσμα να έχουν περιγραφεί νέες ασθένειες
του ξύλου της αμπέλου.
Στη σελίδα αυτή θα περιγραφούν στις αμέσως επόμενες εκδόσεις οι σημαντικότερες
ασθένειες που σχετίζονται με προσβολές του
ξύλου της αμπέλου, όπως η κλασσική ασθένεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθένεια του
Petri, η Μελανή Νέκρωση της βάσης του Υποκειμένου, η Φόμοψη και η Μελανή Νέκρωση
Βραχιόνων (Βοτρυοσφαίρια).

Νέος επενδυτικός

για το πρόβλημα του περονόσπορου

ην άμεση συγκρότηση
επιστημονικής
επιτροπής που θα διερευνήσει
το πρόβλημα του περονόσπορου
ζήτησε με παρέμβαση της η ΚΕΟΣΟΕ, προτείνοντας μάλιστα συγκεκριμένους πανεπιστημιακούς μετά
την κατ αρχήν αποδοχή της πρότασής της από τον υφυπουργό Γ. Δριβελέγκα.
Οι επιστήμονες (ΓΠΑ, ΕΘΙΑΓΕ) με
τους οποίους επικοινώνησε η οργάνωση και αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους , είναι :

οκάδας αρσενικώδους οξέος εις 100 οκάδας
ύδατος...
Εάν ο χειμών είναι εξαιρετικώς ήπιος ή εάν
κατά την εποχήν του κλαδεύματος επικρατούν ιδιαιτέρως υψηλαί θερμοκρασίαι, σκόπιμον, είναι, ιδίως εις τας υγράς τοποθεσίας οι
ψεκασμοί να αναβάλλωνται διά το επόμενον
έτος, διότι δυνατόν πολλοί οφθαλμοί να εξήλθον ήδη εκ της χειμερίας νάρκης...
Κατ’ έτος πρέπει να γίνεται εις και μόνον ψεκασμός και τούτος αμέσως μετά το κλάδευμα
και πριν αρχίσουν να εξογκούνται οι οφθαλμοί».

Από 1/7 έως 31/8 οι αιτήσεις
για νέους επιχειρηματίες

Ε

υνοϊκές ρυθμίσεις για νέους επιχειρηματίες στον νέο επενδυτικό νόμο. Όπως ανακοινώθηκε, με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας των Νέων ενισχύονται
αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με
ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο
έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.
Για την υπαγωγή τους στον ειδικό καθεστώς πρέπει:
- να προχωρήσουν στην υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα προτείνουν προς αξιολόγηση και ένταξη στο καθεστώς
ενίσχυσης
- οι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν
ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,
- να αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των
οποίων δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας
τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με
ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της
ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος
Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου Οργάνου Διοίκησης,
Σημειώνεται ότι εκτός από το «Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων» δίνεται και η δυνατότητα ένταξης του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς
όρους, και σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, με
την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων δαπανών.

