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Διπλή «απάντηση» της Γενικής Συνέλευσης στα προβλήματα του νόμου 4015/2011

Πρώτο μεγάλο βήμα για φραγμό στην παρανομία από το τμήμα Αμπέλου σε συνεργασία με το τμήμα Οίνου

ΚΩΔΙΚΟΣ 011507 http://www.keosoe.gr • e-mail: keosoe@otenet.gr

Αποφάσεις – σταθμός

Για καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση www.keosoe.gr

Eισαγωγές - εξαγωγές 
ελληνικών κρασιών 
του 2011

Φραγμός στην 
ασυδοσία της 
διακίνησης

"Mικρές αγγελίες" για 
μεταβιβάσεις δικαιωμά-
των φύτευσης

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Οινοπνευματικά

σελ.2 σελ. 3 σελ. 3 σελ.6 σελ. 8

T ην αποτροπή κάθε κιν-
δύνου, που περικλείουν 
οι ασαφείς, αόριστες 

και ανεφάρμοστες διατάξεις του 
νέου νόμου για τους συνεται-
ρισμούς (κυρίως για τις EAΣ και 
τις KEΣE) πέτυχε η ΚΕΟΣΟΕ στην 
πρόσφατη Γενική της Συνέλευση.

Ύστερα από μια λεπτομερεια-
κή εξιστόρηση από τον πρόεδρο 
της Οργάνωσης Χρ. Μάρκου και 
τον γεν. διευθυντή Παρ. Κορδο-
πάτη, των όσων προβλέπονται 
στο νόμο αλλά και των καίριων 
παρεμβάσεων της Οργάνωσης 
στο υπουργείο (μεταξύ άλλων 

η πρόβλεψη για μετατροπή της 
ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικό ή ΑΕΣ), 
οι συμμετέχοντες στη Συνέλευ-
ση αποφάσισαν τη μετατροπή 
της Οργάνωσης ΑΣ Κλαδικό 
και την διεξαγωγή αρχαιρεσιών 
για την ανάδειξη νέας διοίκη-
σης. Με την ολοκλήρωση των 
εργασιών της Συνέλευσης (πε-
πραγμένα, προγραμματισμός 
δράσης κ.λπ.) στήθηκαν κάλπες 
παρουσία δικαστικού αντιπρο-
σώπου με τους 7 συμβούλους 
που εξελέγησαν να είναι οι ακό-
λουθοι: ο κ. Μάρκου Χρήστος, ο 
κ. Κασαπάκης Ιωάννης, ο κ. Σα-

φάκας Μιχάλης, ο κ. Κουκάκης 
Κωνσταντίνος, και οι κκ. Καρα-
γιάννης Γεώργιος, Παπουτσής 
Γεώργιος  και Γκουντελίτσας 
Χρήστος. 

Στη συνέχεια το ΔΣ συγκροτή-
θηκε σε σώμα επανεκλέγοντας 
για πρόεδρο τον Χρ. Μάρκου.

Τις εργασίες της Συνέλευσης 
χαιρέτισαν εκπρόσωποι κομμά-
των και φορέων εκφράζοντας 
την συμπαράστασή τους στον 
αγώνα της ΚΕΟΣΟΕ και του κλά-
δου για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων.

Σελ. 4-5

Mια από τις πλέον δρα-
ματικές όψεις της κρί-

σης είναι η έλλειψη ρευστότη-
τας στην αγορά, όμως την ίδια 
ώρα η κρίση δημιουργεί ρευ-
στότητα και μεγάλη μάλιστα 
στην πολιτική Αγορά…

Ήδη, από την έκδοση του 

προηγουμένου φύλλου, μεσο-
λάβησαν δυο εκλογικές ανα-
μετρήσεις και πλέον μετά από 
τον σύντομο βίο της υπηρεσι-
ακής κυβέρνησης υπό τον κ, 
Πικραμένο (με υπουργό Αγρ. 
Ανάπτυξης τον Ναπ. Μαρα-
βέγια), η χώρα έχει συμμαχική 

κυβέρνηση τριών κομμάτων 
(Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑP) με πρω-
θυπουργό τον Αντ. Σαμαρά. 

Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης 
είναι ο πανεπιστημιακός Αθα-
νάσιος Τσαυτάρης και υφυ-
πουργός ο  Μάξιμος Χαρακό-
πουλος (βουλευτής της Ν.Δ.).

Mια από τις χρόνιες και βαθειές 
πληγές του τομέα, το τρύπιο 
σύστημα στη διακίνηση της 

σταφυλικής παραγωγής που ευνοούσε 
την ασυδοσία των πάσης φύσεως κερδο-
σκόπων, θα αποτελεί σύντομα παρελθόν.

Ο λόγος που γεννά τις ελπίδες ως προς 
αυτό εδράζεται στην αξιέπαινη πρωτο-
βουλία των τμημάτων  Αμπέλου και Οίνου 

του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης να δη-
μιουργήσουν τους όρους ηλεκτρονικής 
υποβολής δηλώσεων συγκομιδής και 
δηλώσεων παραγωγής, με την εισαγωγή 
όλων των στοιχείων (ποσότητα, προέλευ-
ση, ποικιλία).

Στη συνέχεια, θα διενεργούνται έλεγχοι 
των δηλώσεων συγκομιδής των αμπε-
λουργών με τις αναλυτικές δηλώσεις πα-

ραγωγής που υποβάλλουν υποχρεωτικά 
οι οινοποιοί. 

Σημειώνεται ότι η ΚΕΟΣΟΕ υπήρξε δια-
χρονικά υπέρμαχος της «ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης» για την αποκατάσταση του 
υγιούς ανταγωνισμού, τον Ιανουάριο του 
2011 είχε υποβάλλει μάλιστα και σχετική 
πρόταση στο υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης.

Σελ. 3 

μέσω ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων συγκομιδής και διασταυρωτικών  ελέγχων
Διαφάνεια στη διακίνηση των σταφυλιών

- σε Αγροτικό Συνεταιρισμό Κλαδικό μετατρέπεται η ΚΕΟΣΟΕ
- ανανεώθηκε, μέσω κάλπης, η θητεία της διοίκησης

Εκλογές και υπουργοί στη σειρά…

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα



Ά κρως ενδιαφέροντα στοι-
χεία προκύπτουν από την 

επεξεργασία των στατιστικών της 
ΕΛΣΤΑΤ  για τις εισαγωγές και εξα-
γωγές των ελληνικών κρασιών το 
2011, έτος που κορυφώθηκε η οι-
κονομική κρίση.

Σύμφωνα με την επεξεργασία 
των δεδομένων:
- ο όγκος των εισαγόμενων οί-

νων παρουσίασε εκρηκτική αύ-
ξηση της τάξης του 96,01% από 
χώρες της ΕΕ, με πρώτη χώρα 
εισαγωγών την Ιταλία και μέση 
τιμή εισαγόμενων οίνων 0,82 €/
lt και τρίτη την Ισπανία με 0,49 
€/lt !!!

- αντίστοιχα η αξία των εισαγω-
γών από χώρες της ΕΕ αυξήθη-
κε μόνο κατά 7,24%, γεγονός 
που καταδεικνύει την αύξηση 
σε όγκο εισαγωγών πάμφθη-
νων κρασιών, με το αναπάντη-

το ερώτημα πως πωλούνται 
αυτά τα κρασιά, να αναζωπυ-
ρώνεται

- η μέση τιμή εισαγωγής ανά λί-
τρο οίνου από χώρες της ΕΕ δι-
αμορφώθηκε στα 1,21 € έναντι 
2,21 €/ lt το 2010 (!!!), επιβεβαι-
ώνοντας την παραπάνω διαπί-
στωση. Η μέση τιμή εισαγωγών 
από Τρίτες Χώρες αυξήθηκε 
από 3,53 €/ lt σε 5,77 €/ lt.

- ο όγκος των εξαγωγών προς 
χώρες της ΕΕ μειώθηκε κατά 
11,36% και κατά 15,78% προς 
Τρίτες Χώρες καταρρίπτοντας 
τη φενάκη περί αύξησης εξα-
γωγών εν μέσω κρίσης

- η ερμηνεία της παραπάνω με-
ταβολής δίνεται από την εξέ-
ταση των στοιχείων αξίας των 
ελληνικών εξαγωγών οίνου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία η αξία 
εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ 

αυξήθηκε κατά 6,37% και προς 
Τρίτες Χώρες κατά 11,39%. Το 
γεγονός αυτό σηματοδοτεί την 
μείωση εξαγωγών σε ποσότη-
τες ακριβότερων οίνων

- η παραπάνω διαπίστωση επι-
βεβαιώνεται από την διακύμαν-
ση των μέσων τιμών εξαγωγής 
σύμφωνα με την οποία η μέση 
τιμή εξαγωγής προς χώρες 
της ΕΕ αυξήθηκε από 1,35 €/ lt 
(2010), σε 1,62 €/ lt (2011). Παρά 
την ποσοστιαία αύξηση κατά 
20% σε απόλυτες τιμές το ελλη-
νικό κρασί εξακολουθεί να εξά-
γεται στις χαμηλές κατηγορίες 
τιμής, συνεχίζοντας την «άρρω-
στη» τακτική της «ομογένειας» 
και του «κάτω ραφιού»

- παράλληλα η μέση τιμή εξαγω-
γής προς Τρίτες Χώρες ενώ αυ-
ξήθηκε κατά 31,81% από 2,42 
€/ lt (2010) σε 3,19 €/ lt (2011) 

εξακολουθεί να παραμένει 
χαμηλή για τα δεδομένα του 
ανταγωνισμού λαμβανομένου 
υπ’ όψιν ότι στις ΗΠΑ πρώτη 
χώρα εξαγωγής η μέση τιμή 
των 3,58 €/ lt (3,28 €/ lt 2010), 
θεωρείται χαμηλή έναντι των 
αντίστοιχων τιμών οίνων αντα-
γωνιστριών χωρών για το ελλη-
νικό κρασί.
Οι πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ που επε-

ξεργάσθηκε η ΚΕΟΣΟΕ παρουσι-
άζουν διακυμάνσεις που γεννούν 
ερωτήματα, αλλά κατά πάγια 
πρακτική η ΚΕΟΣΟΕ θα αποστείλει 
παρατηρήσεις στην ΕΛΣΤΑΤ, δεδο-
μένου ότι τα στοιχεία είναι προσω-
ρινά. Παρόλα αυτά δεν αναμένο-
νται μεταβολές στην ερμηνεία των 
δεδομένων αντίθετα με βάση τις 
παρατηρήσεις που αποστέλλει η 
ΚΕΟΣΟΕ, τα συμπεράσματα επιβε-
βαιώνονται επί το χείριστον.  

Eξαγωγές οίνου 2000 - 2011 (σε HL)
Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2000 414.904 40.065 454.969
2001 740.307 46.945 787.252
2002 268.615 41.478 310.093
2003 552.404 44.413 596.817
2004 300.617 50.835 351.452
2005 296.787 40.363 337.150
2006 268.305 39.722 308.027
2007 284.194 54.395 338.589
2008 220.605 48.150 268.755
2009 266.388 37.672 304.060
2010 332.257 53.411 385.668
2011 294.507 44.985 339.492

Mεταβολή από 
2010 σε 2011 

-11,36% -15,78% -11,97%

Πηγή: ΕΣΥΕ
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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: € 11,74
 Συνεταιριστικών Οργανώσεων: € 17,61
 Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.  € 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

E πτά οινοποιητικές συνεταιριστι-
κές Οργανώσεις (Α.Ο.Σ. Τυρνά-

βου, Ε.Α.Σ.  Αμυνταίου, Ε.Α.Σ. Πάτρας. 
Α.Ο.Σ. Νεμέας, Ε.Α.Σ. Πεζών, Α.Σ.Π. Ρο-
μπόλας Κεφαλονιάς  και ΚΑΙΡ ΑΕ), υπό 
τον συντονισμό και την ευθύνη σύντα-
ξης της πρότασης της ΚΕΟΣΟΕ, κατέθε-
σαν Πρόταση Προβολής και Προώθησης 
οίνων στην Κίνα και συγκεκριμένα στην  

Guangzhou (Καντώνα) πρωτεύουσα της 
Επαρχίας  Guangdong, σημαντικότερης 
κινεζικής  πόλης  του Pearl River Delta 
που μαζί με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, 
αποτελούν την πιο ανεπτυγμένη και ενερ-
γή εμπορική περιοχή στην Κίνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις 
προβολής όπως: internet site, έντυπα και 
ενέργειες B2B και  B2C , συμμετοχή σε Εκ-

θέσεις, γευσιγνωσία  σε εστιατόρια, χώ-
ρους τέχνης,  wine bar, δημοσιεύσεις σε 
κλαδικά περιοδικά, κ.α.

 Οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί που συ-
νέστησαν την Ομάδα υπό το brand Coop 
wines of Greece, αντιπροσωπεύουν ένα 
σημαντικό όγκο της ελληνικής οινοπαρα-
γωγής, καθώς και σημαντικό μέρος των 
Π.Ο.Π.  και Π.Γ.Ε. οίνων της χώρας.

T η μεγάλη διάκριση  του κα-
λύτερου οίνου της κατηγο-

ρίας του (BEST ROSE WINE) κατέ-
κτησε ο Ρόδοινος του Αγροτικού 
Οινοποιητικού Συνεταιρισμού 
Τυρνάβου  σε διαγωνισμό οίνου 
στα πλαίσια της διεθνούς έκ-
θεσης INTERWINE της πόλης 
Guangzhou (Καντόνα) της Κίνας.  

 Η διεθνής έκθεση INTERWINE 
στην Guangzhou,  στην οποία 
συμμετείχε ο Αγροτικός Οινο-
ποιητικός Συν/σμός Τυρνάβου  
με περίπτερο, είναι η μεγαλύτε-

ρη έκθεση ποτών στη Νότια Κίνα 
(μια περιοχή 400 εκ κατοίκων), 
πρόκειται για έκθεση υψηλού 
κύρους ,ανήκει απευθείας στο 
Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας 
και έχει δυνατότητα προώθησης 
οινικών προϊόντων σε όλη την 
κινεζική επικράτεια. Ο διαγωνι-
σμός οίνου  στο πλαίσιο της έκθε-
σης αυτής γίνεται με τη συμμετο-
χή κριτών που είναι  σημαντικές 
προσωπικότητες του χώρου του 
κρασιού από  Κίνα, Χονγκ Κόνγκ, 
Ταιβάν και Γαλλία.  

Ο Ρόδοινος (πρόκειται  για 
ιδιαίτερα αρωματικό ημίγλυκο 

οίνο από Μοσχάτο Τυρνάβου)   
κέρδισε κορυφαία θέση στον 
διαγωνισμό αυτό,  αναφέρεται 
ως το καλύτερο κρασί της έκθε-
σης στην κατηγορία των ροζέ 
κρασιών  και η θέση αυτή έχει 
μεγάλο ειδικό βάρος  όχι μόνο 
λόγω του κύρους της έκθεσης 
αλλά και λόγω του ότι η φετινή 
INTERWINE  2012 εγκαινίασε 
της πρώτη επίσημη συνερ-
γασία της με χώρα που για τη 
χρονιά που διανύουμε είναι  η 
Ελλάδα. 

Black Retsina!

Πρόγραμμα Προβολής και Προώθησης 
οίνων για ένα έτος στην Κίνα,

από ομάδα συνεταιρισμών υπό τον τίτλο COOPWINES OF GREECE

Τι δείχνουν τα στοιχεία για εισαγωγές - 
εξαγωγές ελληνικών κρασιών του 2011

Δυο λόγια για τον 
Μανόλη Γαβαλά 

που «έφυγε»

Είχαμε την τύχη να συγχρωτισθού-
με με «ένα απόγονο» του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, ίσως αυτόν που διέθετε το 
προφίλ του Καπετάν Μιχάλη.

Ακόμη και στις υφέρπουσες αντι-
θέσεις, υπήρχε γόνιμη αντιπαράθε-
ση εστιασμένη στους Ηρακλειώτες 
αμπελουργούς.

Όταν ανέβαινε στο βήμα κάτι ανα-
τρεπτικό και καινοτόμο κατέθετε.

Πολλές φορές από τις Γενικές Συνε-
λεύσεις της ΚΕΟΣΟΕ ή από  τις Συσκέ-
ψεις, γεννήθηκαν ιδέες και μετά καρ-
ποφόρησαν.

Απότοκα δικά του.
Το δίκιο αποκτούσε εκρηκτικότη-

τα μπροστά στους υπουργούς και η 
δυναμική του παρέσερνε τις αντιστά-
σεις.

Ωφελήθηκαν όλοι….. ήταν μια 
ωραία καταστροφή.

Eισαγωγές οίνου 2000 - 2011 (σε HL)
Έτος Χώρες ΕΕ Τρίτες χώρες Σύνολο
2000 179.756 2.874 182.630
2001 497.060 1.205 498.265
2002 123.866 1.443 125.309
2003 320.989 5.716 326.705
2004 241.922 4.024 245.946
2005 133.435 2.965 136.400
2006 146.048 3.088 149.136
2007 186.081 4.450 190.531
2008 229.664 4.766 234.430
2009 158.040 4.879 162.919
2010 101.950 5.408 107.358
2011 199.837 3.102 202.939

Mεταβολή από 
2010 σε 2011 

96,01% -42,64% 89,03%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Best Rose Wine ο Ρόδοινος του ΑΟΣ Τυρνάβου, στην Guangzhou

Παρέμβαση στην Ε.Ε. αλλά και στις δη-
μόσιες αρχές Κρατών Μελών στα οποία 
κυκλοφορεί το προϊόν black retsina, ζη-
τώντας την απόσυρση του, έκανε το 
υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης. Το συγκεκρι-
μένο προϊόν έχει αλκοολικό τίτλο 5,5% 
vol. και αυτοχαρακτηρίζεται ως αρωμα-
τισμένο κοκτέιλ με οίνο σύνθεσης 51% 
ρετσίνα και 49% κόλα, παραπλανώντας 
κατάφορα τους ξένους καταναλωτές.



H κρίση δημιουργεί ευκαιρίες, 
ενώ η πραγματικότητα των 
προστίμων και οι πιέσεις, 

αποτελέσματα.
Χρόνια τώρα οι υπηρεσίες του υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(τμήμα Αμπέλου και τμήμα Οίνου) εργά-
ζονται σε μια άκρως αντίθετη κατεύθυν-
ση με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες που 
παρέλασαν από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συνεργασία της ΚΕΟΣΟΕ με τα δυο 
τμήματα ήταν γόνιμη πάντα ανεξαρτή-
τως των επιμέρους διαφωνιών, οι οποίες 
υπάρχουν ακόμα και σήμερα.

Από το 2009 μέχρι και πρόσφατα μια 
από τις πολιτικές αιχμής της ΚΕΟΣΟΕ εί-
χε άξονα την αποκατάσταση του υγιούς 
ανταγωνισμού στον τομέα με βάση τους 
προβλεπόμενους ελέγχους – οι οποίοι 
σημειωτέον ουδέποτε έγιναν – αρχής γε-
νομένης από τον πρωτογενή τομέα.

Επί υφυπουργού Ι. Κουτσούκου τον Ια-
νουάριο του 2011, η ΚΕΟΣΟΕ εξειδικεύ-
οντας τις προτάσεις της στο πλαίσιο της 
Έκθεσης που είχε υποβάλλει στην τότε 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Κ. Μπατζελή για την αποκατάστα-
ση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα 
Οίνου, πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα 
(ηλεκτρονική εισαγωγή στοιχείων και δι-
ασταυρώσεις) για τον πρωτογενή τομέα, 
βασιζόμενη στα ευρήματα των ελέγχων 
της Commission.

Σήμερα μετά από επίπονες προσπάθει-
ες των στελεχών του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρχίζει και 
χτίζεται με συνεργασία διαφορετικών 
Διευθύνσεων ένα καινούργιο πλαίσιο που 
αναπαράγει τη νέα διάθεση και ματιά που 
απαιτεί η ελληνική πραγματικότητα, για 
την αυτοϋπέρβασή μας.

Η βασική απαίτηση και προϋπόθεση για 
να ξεκινήσουν όλα με όρους ιχνηλασιμό-
τητας είναι να υπάρχει ορθή εικόνα αρχεί-
ου (Αμπελουργικό Μητρώο) και κάθε χρό-
νο οι συναρτώμενες μ’ αυτό μεταβολές και 
παράγωγα, όπως οι Δηλώσεις Συγκομιδής, 
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
αμπελουργούς. Σημείο «κλειδί» ο ΑΦΜ 
του αμπελουργού με βάση τον οποίο ο τε-
λευταίος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο 
Αμπελουργικό Μητρώο – το οποίο πλέον 
θα «φιλοξενεί» τη Δήλωση Συγκομιδής - 
τα στοιχεία της οποίας θα εισαγάγει πλη-
κτρολογώντας π.χ. τα κιλά του προϊόντος 
που συγκόμισε από συγκεκριμένο αμπε-
λοτεμάχιο. Ήδη η Δ/νση πληροφορικής 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων έχει συμφωνήσει για τη 
ρεαλιστικότητα της δυνατότητας αυτής, 
δυνατότητα που θα γίνει πράξη με την 
ενοποίηση των βάσεων δεδομένων του 
Αμπελουργικού Μητρώου και της Βάσης 
Δεδομένων της Πληροφορικής, με χρονι-
κό ορίζοντα υλοποίησης τον Σεπτέμβριο 
του 2012.

Έτσι λοιπόν ο παραγωγός από οποιαδή-

ποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(ΚΕΠ, Δήμος, οινοποιός, το σπίτι του, κ.λπ.) 
θα μπορεί να καταθέτει την δήλωσή του 
απευθείας στην βάση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όταν 
θα προκύπτει διαφωνία σε επίπεδο ποικι-
λίας ή έκτασης αμπελοτεμαχίου η δήλω-
ση δεν θα γίνεται πλήρως αποδεκτή παρά 
μόνο αν ο αμπελουργός παρουσιαστεί 
στο Αμπελουργικό Μητρώο και ενημερώ-
σει για τις διαφορές αυτές, όπως ορίζεται 
από την Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων. 

Οι Δηλώσεις Συγκομιδής θα υπόκεινται 
σε έλεγχο από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τις δη-
λωθείσες ποσότητες και ακολούθως θα 
γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανά 
ΔΑΟΚ.  

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται απο-
γραφικός έλεγχος για τους αμπελουρ-
γούς που κατέχουν ικανοποιητικό αριθμό 
στρεμμάτων και δεν υπέβαλαν δήλωση 
συγκομιδής. Με τον τρόπο αυτό θα ενη-
μερώνεται το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων άμεσα για τις συ-
γκομισθείσες ποσότητες ανά παραγωγό, 
ποικιλία, Νομό κ.λπ., ώστε να εκτιμάται 
ακριβέστερα και η παραγωγή σταφυλιών 
ανά ποικιλία.

Βέβαια στο σύστημα θα μπορούν να 
εισαχθούν ποσότητες, μόνο από τις οινο-
ποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου όσες δηλα-
δή έχουν τον κωδικό 1 και μόνο.

Αρχικά οι αμπελουργοί θα μπορούν να 

πηγαίνουν στις ΔΑΟΚ όπως γίνεται έως 
τώρα αλλά ο στόχος είναι σε λίγο χρόνο οι 
Δηλώσεις Συγκομιδής να υποβάλλονται 
μόνο ηλεκτρονικά.

Ταυτόχρονα θα πρέπει οι δηλώσεις πα-
ραγωγής των οινοποιών να έχουν αναλυ-
τικά τον κωδικό των αμπελοτεμαχίων από 
τα οποία προέρχονται τα οινικά τους προ-
ϊόντα. Αυτό θα ισχύει και για τα συνεταιρι-
στικά οινοποιία, γιατί μόνο έτσι μπορεί να 
ελεχθεί πλήρως ο αμπελουργός.

Εκτός από αυτούς τους ελέγχους, θα 
πραγματοποιούνται και διασταυρωτικοί 
έλεγχοι των Αναλυτικών Δηλώσεων Πα-
ραγωγής που υποβάλλουν υποχρεωτικά 
οι οινοποιοί, με τις Δηλώσεις Συγκομιδής 
που υποβάλλουν οι αμπελουργοί. Με τον 
τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί η νόμιμη 
παραγωγή και κάθε ποσότητα που δεν θα 
«εισάγεται» στο ηλεκτρονικό σύστημα θα 
ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της.

Με βάση την «δομημένη εικόνα» του 
αμπελουργού, που θα προκύπτει από 
ένα αξιόπιστο Αμπελουργικό Μητρώο με 
ακριβείς εκτάσεις, ποικιλίες, κατηγορίες 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ), αλλά και την ετήσια συγκο-
μιδή του, που θα εισάγεται με τη Δήλωση 
Συγκομιδής, θα πραγματοποιούνται επε-
ξεργασίες και διασταυρώσεις  από το σύ-
στημα, που θα διευκολύνουν είτε σε επί-
πεδο υποπεριοχής ή νομού ή και χώρας, 
να λαμβάνονται πολιτικές αποφάσεις, 
όπως οι ανάγκες αναδιάρθρωσης ή μετα-
βίβασης δικαιωμάτων.       

Mε βάση τον ισχύοντα Κανονισμό τα δικαιώματα 
φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων 
μπορούν να μεταβιβαστούν. Στην Ελλάδα όμως 

αυτές οι μεταβιβάσεις μεταξύ αμπελουργών είναι πολύ λίγες 
σε αριθμό και εκτάσεις τα τελευταία 10 χρόνια. 

Έτσι παρ’ ότι οι μεταβιβάσεις μπορούν να γίνουν πολύ πιο 
εύκολα σε σχέση με το παρελθόν δεν 
είναι εφικτή η πληροφόρη-
ση που απαιτείται να υπάρ-
χει μεταξύ των αμπελουρ-
γών. Για τον λόγο αυτό σε 
συνεργασία του τμήματος 
Αμπέλου  με την Δ/νση πλη-
ροφορικής υλοποιείται μια 
διαδικτυακή εφαρμογή.

Ο παραγωγός που επιθυμεί 
να μεταβιβάσει το δικαίωμα 
θα κάνει αναγγελία στο site 
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στο 
οποίο θα δηλώνει ότι επιθυμεί 
να μεταβιβάσει το δικαίωμά 
του και θα είναι δυνατόν να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον ότι επι-
θυμεί να του μεταβιβασθεί το 
δικαίωμα (άδεια), όποιος παρα- γωγός ενδιαφέρεται 
σε όλη την χώρα (αφού θα ενημερώνεται για τις προϋποθέσεις 

μεταβίβασης). Αυτή την αναγγελία, αν τελικά οριστικοποιηθεί  
ως συμφωνία θα αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ για ολο-
κλήρωση της.

Για την διάχυση αυτής της διαδικασίας θα γίνει στο μέλλον 
ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων μέσω ανακοινώσεων στον τύπο και από τις ΔΑΟΚ μέσω 

ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο.
Με τον τρόπο αυτό θα λυθεί σταδιακά το πρό-

βλημα των μεταβιβάσεων ειδικά αν συνεχιστεί και 
η απαγόρευση των φυτεύσεων και με ανάλογο 
τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλη-
μα των εγκαταλείψεων των αμπελώνων, προκει-
μένου να είναι διαθέσιμα αδρανή δικαιώματα σε 
αμπελουργούς, που τα επιθυμούν. 

Το πρόβλημα αυτό είναι έντονο γιατί επίσης 
οι αμπελουργοί που δεν έχουν διάδοχο στην 
εκμετάλλευση, είναι πολύ μεγάλοι σε ηλικία και 
παράλληλα είναι απογοητευμένοι από τις τιμές 
σταφυλιών, εγκαταλείπουν τις εκμεταλλεύσεις 

χωρίς να επιστρέφουν τα δικαιώματα τους στο Εθνικό 
Αποθεματικό, ώστε αυτά να αναδι-

ανέμονται στους ενδιαφερομέ-
νους. 

Το αποθεματικό τα τελευ-
ταία χρόνια έχει διανείμει στους 

πα- ραγωγούς πάνω από 25.000 στρ. με 
προτεραιότητα στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.
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Φραγμός στην ασυδοσία της διακίνησης

A πό την Τρίτη, 24 Απριλίου 2012, στις 
παρεχόμενες αυτοματοποιημένες 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης αγροτών, προ-
στέθηκε και η δυνατότητα τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης των πολιτών και κυρίως των 
αγροτών με εκπροσώπους του Υπουργεί-
ου.

Πρόκειται για τον τηλεφωνικό αριθμό 
«1540», ο οποίος προσφέρει:
1. Υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνικής εξυ-

πηρέτησης, on line διασύνδεσης με τα 
πληροφοριακά συστήματα του Υπουρ-
γείου και των εποπτευομένων φορέων 
του (ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ), χωρίς τη μεσο-
λάβηση υπαλλήλου, επί 24 ώρες καθη-
μερινά.

2. Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
από εκπρόσωπο του Υπουργείου (Δευ-
τέρα – Παρασκευή από 08.00 έως 20.00 
και Σάββατο από 09.00 έως 13.00).
Οι μέχρι σήμερα σημαντικότερες διαθέ-

σιμες υπηρεσίες στο «1540» είναι:
1. Ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρω-

μές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Καταγγελίες για προέλευση κρέατος.
3. Ενημέρωση για τις παρεχόμενες ψηφια-

κές υπηρεσίες μέσω του Ιnternet site του 
Υπουργείου (www.minagric.gr).

4. Συνομιλία με εκπρόσωπο του Υπουρ-
γείου για κάθε θέμα που απασχολεί τον 
αγροτικό κόσμο (Υποβολή καταγγελιών, 
αναζήτηση πληροφοριών, καθοδήγηση 
για επενδύσεις κ.α.).

Κέντρο Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης 

Αγροτών «1540»
«Μικρές αγγελίες» για μεταβιβάσεις 

δικαιωμάτων φύτευσης

Σε τροχιά “ηλεκτρονικής διακυβέρνησης” ο τομέας με αφετηρία το αμπελοτεμάχιο

Θα φιλοξενούνται στο site του υπουργείου 
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Νέα νομική μορφή για την ΚΕΟΣΟΕ
ενώ ανεδείχθη νέα διοίκηση μέσω κάλπης

Σ ε κλίμα ομοψυχίας και σύ-
μπνοιας διεξήχθησαν οι ερ-

γασίες της Γενικής Συνέλευσης 
της ΚΕΟΣΟΕ, καθώς τα προβλή-
ματα είναι ήδη μεγάλα και το 

μέγεθος της κρίσης που βιώνει η 
χώρα δεν αφήνει περιθώρια αι-
σιοδοξίας για το κοντινό μέλλον 
τουλάχιστον.

Όλες οι αναφορές στη διάρ-

κεια της Συνέλευσης από όλους 
τους ομιλητές ήταν ουσιαστικές, 
στη ρίζα των προβλημάτων και 
στην κοινωνία που δοκιμάζεται, 
ενώ απουσίαζαν απολύτως κάθε 

είδους τοποθετήσεις από παρα-
ταξιακή ή κομματική σκοπιά.

Σε αυτό το πνεύμα ήταν άλλω-
στε και η ομιλία του Χρ. Μάρκου 
που πρόταξε ως κλειδί για την 

προάσπιση των συμφερόντων 
της αμπελουργίας την ενότητα 
του κλάδου. 

Aκολουθεί η ομιλία:

 Σ’ αυτήν την διαρκή και παρατεταμένη κρίση, 
που πλήττει τη χώρα και που το τέλος της δυστυ-
χώς δεν είναι ορατό, επιβεβαιώνονται με τον πιο 
δραματικό τρόπο όλοι εκείνοι οι φόβοι και οι 
επιφυλάξεις, που είχαμε χρόνια τώρα επισημάνει 
για την κατάσταση και τις εξελίξεις στον αμπελο-
οινικό τομέα.

Ανεξαρτήτως της δύναμης επιρροής των διε-
θνών και ευρωπαϊκών πολιτικών πάνω στην ελ-
ληνική αμπελοοινική οικονομία, θα μπορούσαμε 
ως χώρα να μετριάζαμε τις επώδυνες επιπτώσεις 
της κρίσης πάνω στον τομέα, εάν είχαμε από 
χρόνια εισακουσθεί για τις λύσεις που συνεχώς 
προτείναμε και οι λύσεις αυτές υιοθετούντο και 
εφαρμόζοντο χωρίς καν οικονομικό κόστος και 
με βάση την λογική ότι επιτέλους σ’ αυτήν την 
χώρα δεν μπορείς διαρκώς να παλεύεις για να 
νικήσει το νόμιμο και το αυτονόητο, την παρανο-
μία και τον παραλογισμό.
- Ήταν μηδαμινές έως ανύπαρκτες οι δυνατότη-

τες της χώρας να επηρεάσει τις διαβουλεύσεις 
και τις συμφωνίες της GATT και του ΠΟΕ, όπου 
η αγροτική οικονομία αιχμαλωτίζεται στους 
κολοσσούς των πολυεθνικών του επισιτιστι-
κού κλάδου.

- Θα ήταν όντως ουτοπικό να περιμένει κανείς 
απ’ την Ελλάδα να υπερασπιστεί στον ανελέ-
ητο εμπορικό πόλεμο, που ακολούθησε, τις 
δυνάμεις της εργασίας και της παραγωγής.

- Ήταν ασφυκτικά περιορισμένες οι δυνατότη-
τες της χώρας στην κρίσιμη πολιτική επιλογή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την προ-
οπτική της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και την δια-
τροφική της ανεξαρτησία.

- Θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς πως η Ελ-
λάδα θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με τις 
νεοφιλελεύθερες δυνάμεις του Ευρωπαϊκού 
Βορρά και να υπερασπισθεί το ιστορικό μο-
ντέλο των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων και τον κοινωνικό ιστό της Ευρωπαϊ-
κής Υπαίθρου.
Αν αυτές οι τέσσερις προαναφερόμενες επιση-

μάνσεις ήταν μακριά απ’ τη δυνατότητά της χώ-
ρας μας να προωθήσει μια άλλη ιδεολογική και 
πολιτική πλατφόρμα στο βαθμό που είχε και επι-
θυμούσε να το κάνει, ήταν απολύτως μέσα στις 
δυνατότητες του ελληνικού κράτους να δώσει 
λύσεις και να εφαρμόσει το αυτονόητο. Κι όμως 
χρόνια τώρα δεν το κάνει γιατί το καταρρέον πο-

λιτικό σύστημα δεν το επιθυμεί.
Δεν απαιτούσε ούτε απαιτεί κόστος οικονομι-

κό ή ευρωπαϊκή έγκριση ο εκσυγχρονισμός των 
δομών της ελληνικής γεωργίας και η εφαρμογή 
των θεσμοθετημένων πλαισίων λειτουργίας της 
παραγωγής, της μεταποίησης, της αγοράς. Θέλει 
απλά πολιτικό θάρρος και βούληση ρήξης με τον 
αναχρονισμό:
- Η επίλυση του σημαντικού ζητήματος της 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ» στην προοπτική της ενδυ-
νάμωσης της ανταγωνιστικότητας των αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

- Η θεσμοθέτηση του «αγροτικού επαγγέλμα-
τος» και η σύνδεσή του με την παραγωγική 
διαδικασία του πρωτογενή τομέα

- Ο εξορθολογισμός της αγοράς στην προμή-
θεια μέσων και εξοπλισμών στον τομέα

- Η πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά και 
την κατανάλωση

- Η χρηματοδότηση των πραγματικών παρα-
γωγικών επενδύσεων του αγροτικού τομέα και 
της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων

- Η λειτουργία των συλλογικών μορφών οργά-
νωσης της αγροτικής παραγωγής σε καθε-
στώς θεσμοθετημένο που θα διέπεται απ’ τις 
παγκόσμιες αρχές του συνεργατισμού, της δη-
μοκρατίας, της ελευθερίας και δεν θα κινείται 
στα όρια της συνταγματικής ερμηνείας.
Και για να έρθουμε και στα δικά μας. 
Απαιτείται απλά πολιτική βούληση.

- Για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τον έλεγ-
χο των διαδικασιών στην παραγωγή, στην 
μεταποίηση, στην αγορά των αμπελοοινικών 
προϊόντων. Απαιτείται απλά πολιτική βούληση

- Για την αποτροπή επιβολής των ευρωπαϊκών 
προστίμων που προέρχονται απ’ τις παρατυ-
πίες και τις ενδογενείς ασθένειες του αμπε-
λοοινικού κλάδου. Απαιτείται απλά πολιτική 

βούληση.
- Για την εκπόνηση ενός βιώσιμου σχεδίου ανα-

διάταξης της αμπελοοινικής παραγωγής που 
θα λαμβάνει υπ’ όψη του τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα των εδαφικών και κλιματικών και 
ποικιλιακών χαρακτηριστικών του ελληνικού 
αμπελώνα με ταυτόχρονο προσανατολισμό 
στην οικολογική ευαισθησία του έλληνα και 
ξένου καταναλωτή.Απαιτείται απλά πολιτική 
βούληση.

- Για την παραγωγή του ελληνικού ΟΥΖΟΥ από 
ελληνική αμπελοοινική αλκοόλη. Απαιτείται 
απλά πολιτική βούληση.
Κι εμείς οι φορείς παραγωγής, μεταποίησης, 

εμπορίας του ελληνικού κρασιού, έχουμε τις δι-
κές μας ευθύνες και έχουμε με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο συμβάλλει στην διαιώνιση του τέλματος 
και στην αποδυνάμωση του τομέα.

Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις σχέ-
σεις μας, να αναζητήσουμε τους τόπους της 
συνάντησης των κοινών συμφερόντων μας. Οι 
συνθήκες έχουν αλλάξει κι έχουν αλλάξει δραμα-
τικά. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για εταιρικά 
παιχνίδια.

Όσοι στην Ελλάδα καλλιεργούν αμπέλια ή 
παράγουν ελληνικό κρασί ή αγωνίζονται να προ-
ωθήσουν το προϊόν τους στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά, είτε είναι συνεταιρισμοί, είτε 
είναι μεμονωμένοι παραγωγοί, είτε είναι μικρές 
ή μεγάλες οινοποιητικές μονάδες που σέβονται 
τους όρους ανταγωνισμού, είτε είναι αυτόνομοι 
αμπελουργοί – οινοποιοί μπορούν να καθίσουν 
στο ίδιο τραπέζι γιατί το συμφέρον τους είναι 
κοινό.

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τίποτα 
με τους βαφτίζοντες τα εισαγόμενα κρασιά «ελ-
ληνικά», με τους διακινητές των προϊόντων της 
παράτυπης οινοποίησης, με τους ιδιοκτήτες και 
χρήστες των κινητών οινοποιείων μ’ αυτούς που 
υποβαθμίζουν και απαξιώνουν την ποιότητα της 
ελληνικής οινοπαραγωγής.

Η παρούσα Γ.Σ .της ΚΕΟΣΟΕ συγκαλείται σε 
μια πολύ κρίσιμη για την χώρα και την ελληνική 
κοινωνία στιγμή.

Η χρονιά που πέρασε, παρά τις αντιξοότητες 
ήταν πλούσια σε δράση, Διοίκηση, Διεύθυνση 
στελέχη με επιμονή και αποτελεσματικότητα 
υπερασπίστηκαν στο έπακρο τα συμφέροντα 
του προϊόντος, των οργανώσεων και των αμπε-
λουργών ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα:
- Με την διαδικασία αποζημίωσης για τον περο-

νόσπορο της φετινής τρυγητικής περιόδου
- Με την παράταση καταβολής των δόσεων 

αποπληρωμής του άτοκου δανεισμού
- Με την νέα έγκριση άτοκων δανείων 15 εκ. €, 

άσχετα αν το Τραπεζικό Σύστημα λόγω κρίσης 
δεν τα απέδωσε στο σύνολό τους

- Με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην COPA-
COGECA και Commission

- για την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευ-
σης

- για την νέα ΚΑΠ του 2020 και την ΚΟΑ του Κρα-
σιού

- Με την εφαρμογήτου πολυσέλιδου υπομνή-
ματος αποκατάστασης των όρων του υγιούς 
ανταγωνισμού στον κλάδο

- Με τον νόμο 4015/2011 για τις αγροτικές ορ-
γανώσεις

- Με εξαγωγικές προσπάθειες στην ΚΙΝΑ, στις 
ΗΠΑ, στη ΡΩΣΙΑ

- Με την ματαιωθείσα προσπάθεια επιβολής Ει-
δικού Φόρου Κατανάλωσης για το κρασί

- Με τη διεπαγγελματική συνεργασία και με 
πολλά ζητήματα της συγκυρίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η νέα διοίκηση, που σε λίγο θα εκλεγεί, οφεί-

λει με σύνεση και συνέπεια, να υπερασπιστεί 
αταλάντευτα τα συμφέροντα του αμπελοοινικού 
κόσμου της χώρας.
- Η ΚΕΟΣΟΕ ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι 

συνεταιριστική επιχείρηση προαγωγής και 
προάσπισης των οικονομικών και κοινωνικών 
συμφερόντων των ελλήνων αμπελουργών και 
των οργανώσεών τους

- Η ΚΕΟΣΟΕ θα δώσει την μάχη της διαμόρφω-
σης όρων και προϋποθέσεων υπεράσπισης 
της ελληνικής αμπελουργίας στο πλαίσιο της 
Ενιαίας ΚΟΑ του κρασιού σε σχέση με την ΚΑΠ 
του 2020.

- Η ΚΕΟΣΟΕ θα συνεχίσει τον αγώνα για τον εκ-
συγχρονισμό και την αναβάθμιση των δομών 
λειτουργίας, στην παραγωγή, μεταποίηση, 
στην αγορά στην κατανάλωση.

- Η ΚΕΟΣΟΕ παρά τις αντιξοότητες της συγκυ-
ρίας, θα προχωρήσει μπροστά με αγώνα και 
συνέπεια, με επιμονή και οργάνωση, μακριά 
από συντεχνιακές λογικές, με σαφή ιδεολογι-
κό και πολιτικό προσανατολισμό, που ταυτί-
ζεται αδιαπραγμάτευτα με το συμφέρον του 
έλληνα αμπελοκαλλιεργητή, του έλληνα οινο-
παραγωγού.

Εμπορική πολιτική 
ενόψει τρυγητού 

Η πολιτική που θα ακολουθήσουν οι οινο-
ποιητικοί συνεταιρισμοί εν όψει του επερχό-
μενου τρυγητού, βασίζεται στους παρακά-
τω άξονες:
- Τιμολογιακή διαφοροποίηση παραλαμ-

βανόμενης σταφυλικής παραγωγής με 
ποιοτικά κριτήρια και στην κατεύθυνση 
μείωσης του κόστους εισροών

- παραλαβή όγκου σταφυλικής παραγωγής 
με βάση τις επιχειρηματικές δυνατότητες

- ενδυνάμωση ενεργειών που συμβάλλουν 
στον εξαγωγικό προσανατολισμό

- αναβάθμιση της παραγωγικότητας σε επί-
πεδο εσωτερικής λειτουργίας

Τα κριτήρια της επιλογής
Η ΚΕΟΣΟΕ, σύμφωνα με τον νέο νόμο 

4015/2011 για τους συνεταιρισμούς, μπο-
ρούσε να μετατραπεί είτε σε ΑΣ Κλαδικό που 
έχει νομική μορφή συνεταιρισμού και αποτε-
λεί ένωση προσώπων είτε σε ΑΕΣ που έχει τη 
νομική μορφή της ΑΕ, είναι ένωση κεφαλαί-
ων, και εκφεύγει  από τους σκοπούς της.

Συνεπώς η μορφή του ΑΣ Κλαδικού αντι-
κατοπτρίζει περισσότερο τη σημερινή δομή 
της ΚΕΟΣΟΕ. 

Σύμφωνα με επαγωγική ερμηνεία του Ν. 
4015/11 για τους ΑΣ Κλαδικός:
- είναι συνεταιρισμός ενός κλάδου ομοει-

δών προϊόντων 
- συγκροτείται από παραγωγούς του ομοει-

δούς προϊόντος για όλη την ελληνική επι-
κράτεια

- δύναται από το σύνολο των συνεταιριστι-
κών μερίδων, ποσοστό 3% να κατέχονται 
από νομικά πρόσωπα

- ένας μόνο ΑΣ Κλαδικός λειτουργεί σε Εθνι-
κό Επίπεδο.

«Κούρεμα» δανείων
Αίτημα για «κούρεμα» ή και διαγραφή 

των απαιτήσεων των τραπεζών και του δη-
μοσίου κατά των οινοποιητικών συνεταιρι-
σμών διατυπώνει ο κλάδος.

Ήδη, σχετική πρόταση που υιοθετήθηκε 
ομόφωνα από τους παρισταμένους στη Γε-
νική Συνέλευση που αναφέρεται προγραμ-
ματισμός δράσης της ΚΕΟΣΟΕ για το επό-
μενο διάστημα.

Η λύση αυτή θεωρείται ως η μόνη που 
μπορεί να άρει το σημερινό αδιέξοδο λόγω 
της κρίσης (αφάιμαξη συνεταιρισμών μέ-
σω υπερφορολόγησης των ακινήτων τους, 
παύση πληρωμών μεταξύ επιχειρήσεων ή 
επιχειρήσεων και δημοσίου, κατάρρευση 
της κατανάλωσης λόγω ύφεσης, απλήρω-
τοι αμπελουργοί για την παραγωγή των τρι-
ών τελευταίων χρόνων, αλλά και βέβαια ως 
μέσο για να ξεκινήσει μια νέα αναπτυξιακή 
διαδικασία κ.λπ.).

ΔEΛTIO TYΠOY
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε ήδη σε σώμα, 

επανεκλέγοντας στη θέση του προέδρου τον 
Χρ. Μάρκου (Α.Σ. Σπάτων), ο οποίος εκλέγε-
ται συνεχώς στην θέση αυτή με διακομματι-
κή στήριξη από το 1990. Αντιπρόεδρος εξε-
λέγη ο Ιωάν. Κασαπάκης (ΕΑΣ Ηρακλείου), 
γενικός γραμματέας ο Μιχ. Σαφάκας (ΕΑΣ 
Πατρών - επίσης μετέχει διαρκώς στο προ-
εδρείο από το 1990) και ταμίας ο Κων/νος 
Κουκάκης (ΕΑΣ Πεζών). Τα υπόλοιπα μέλη 
του ΔΣ είναι: Γκουντελίτσας Χρ. (ΑΟΣ Τυρ-
νάβου), Καραγιάννης Γεώργ. (ΕΟΣ Σάμου) 
και Παπουτσής Γεώργ. (ΑΟΣ Νεμέας).   

Χαιρετισμοί
Στις εργασίες της Γ.Σ. παραβρέθηκαν εκ-

πρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων απευ-
θύνοντας χαιρετισμό και εκφράζοντας τη 
συμπαράστασή τους στον αγώνα της οργά-
νωσης για τη στήριξη των αμπελοκαλλιερ-
γητών και του αμπελοοινικού κλάδου γενι-
κότερα. Συγκεκριμένα, παρέστησαν: Κατσι-
νοπούλου Έφη (ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ.), Γκικόπου-
λος Γ. (ΚΚΕ), Λίγδας Αθ. (ΣΥΔΑΣΕ), Τσιφό-
ρος Ιω. (Γ.Δ/ντης ΠΑΣΕΓΕΣ), Γ. Σταμόπου-
λος (Αντιπρόεδρος ΓΕΣΑΣΕ), Σωτ. Ιωάννου 
(Πρόεδρος ΕΔΟΑΟ), Αντ. Κουντούρης (Δ/
ντης Φυτ. Παραγωγής), Κούρεντα Ευαγ. (Αν. 
Δ/ντρια  Μεταπ. και Τυποπ. ΥΠΑΑΤ), Γ. Καρα-
γιάννης (Γ.Χ.Κ.), Σταυρακάκης Μαν. (Καθη-
γητής ΓΠΑ) και πολλά στελέχη του ΥΑΑΤ.   



Dυο ομάδες σκέψης έχουν συγκρο-
τηθεί σε σχέση με το θέμα της δια-

τήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης των 
αμπελιών μετά το 2015 με αποτέλεσμα η 
Ομάδα Υψηλού Eπιπέδου που έχει συστα-
θεί για την ανάλυση των επιπτώσεων της 
Απελευθέρωσης να αποκτά μάλλον τυπι-
κό χαρακτήρα, αφού το θέμα έχει άκρως 
πολιτικά χαρακτηριστικά.

Στην μια πλευρά υπέρ της απελευθέρω-
σης τάσσονται:
-  Ο Επίτροπος D. Ciolos
-  Οι λεγόμενες φιλελεύθερες χώρες με το 

Ηνωμένο Βασίλειο να ηγείται του σκλη-
ρού πυρήνα και ν’ ακολουθούν η Σουη-
δία, η Ολλανδία και η Δανία.

-  Η GEEV (Οργάνωση Βιομηχάνων και 
εμπόρων Οίνου), οι οποίες και απειλούν 
ν’ ανοίξουν και πάλι το θέμα της ΚΟΑ Οί-
νου
Η άλλη πλευρά, είναι πολυπληθέστερη, 

αλλά έχει να επιδιώξει την ανατροπή της 
απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών 
του 2008.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ 
η οποία συμμετέχει στα όργανα των Βρυ-
ξελλών το αντιτιθέμενο μπλοκ απαρτίζε-
ται:
-  Από την D.G. Agri (Γενική Δ/νση Γεωρ-

γίας, η οποία έχει αντίθετες επιδιώξεις 
από τον Επίτροπο)

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που συμ-
φωνεί στη διατήρηση των δικαιωμά-
των

- Τα 15 Κράτη - Μέλη των οποίων οι 
υπουργοί έχουν στείλει επιστολή στον 
D. Ciolos υπέρ της Διατήρησης

-  Οι συνεταιρισμοί της Ευρώπης μέσω 
της Copa-Cogeca

-  Τα αναποφάσιστα Κράτη Μέλη τα οποία 
«κλείνουν το μάτι» υπέρ της διατήρη-
σης, θέμα που ίσως αποβεί καθοριστι-
κό για να παραπεμφθεί η υπόθεση στο 
Συμβούλιο υπουργών, αφού για να γίνει 
αυτό απαιτούνται ακόμη 45 ψήφοι.
Σ’ αυτό το brad de fer, συγκρούονται εν 

τέλει οι φιλελεύθερες αντιλήψεις με τις 
αντίστοιχες περισσότερου κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα θέσεις. Είπα-
με το ζήτημα είναι πολιτικό και μόνο, αλλά 
συνδυάζεται αμέσως και με τα παρακάτω.

Ενιαία Ενίσχυση
Στις 27/4/2012, ο εισηγητής για την Ενι-

αία Ενίσχυση Dorfman, κατέθεσε σχέδιο 
βάσει του οποίου:
-  Παρατείνεται η απόφαση των Κρατών 

Μελών για την ένταξη των αμπελιών 
στην Ενιαία Ενίσχυση μέσω Εθνικού 
Φακέλου από 1/12/2012 σε 1/8/2013

-  Όλες οι εκτάσεις να γίνουν επιλέξιμες 
στη Βασική Ενίσχυση μέσω ΚΑΠ 2020, 
άρα και τα οινάμπελα

-  Σε περίπτωση που ένα Κράτος Μέλος 
αποφασίσει να δώσει Ενιαία Ενίσχυση 
στα αμπέλια, αυτή να μην προστεθεί 
στην Βασική Ενίσχυση, αλλά να διαμοι-
ραστεί σε όλα τα αγροτικά προϊόντα
Η Commission αντιτίθεται σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση, αλλά και οι παραγωγικές Ορ-
γανώσεις του οίνου αντιδρούν .

Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός κλάδος 
είναι ενωμένος μόνο σε ένα σημείο, αυτό 
της διατήρησης του Εθνικού Φακέλου για 
το κρασί. Η Commission φαίνεται όμως να 
συνδέει το θέμα της διατήρησης του προ-
ϋπολογισμού μέσω του Εθνικού Φακέλου 
με την επιλεξιμότητα των γαιών, αλλά και 

με την τροποποίηση της Ενιαίας ΚΟΑ στην 
οποία εμπεριέχεται η ΚΟΑ Οίνου.

Τα πράγματα περιπλέκονται αφού ο 
εισηγητής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για την τροποποίηση της Ενιαίας ΚΟΑ 
Dantan προτείνει την διατήρηση των δι-
καιωμάτων φύτευσης μέχρι το 2030, την 
υιοθέτηση (επαναφορά) του μέτρου της 
Ιδιωτικής Αποθεματοποίησης στον οίνο, 
αλλά υπάρχει έντονος προβληματισμός 
για το πώς θα «πρασινίζουν» τα αμπέλια 
και γενικά οι μόνιμες καλλιέργειες.

Στο σημείο αυτό, αρχίζει να διαφαίνεται 
ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος ν’ ανοίξει ξανά 
όλος ο φάκελος κρασί, αφού ακούγονται 
φωνές για την παράταση του καθεστώτος 
οικονομικής ενίσχυσης του συμπυκνω-
μένου γλεύκους (Ιταλοί) αλλιώς όλοι θα 
εμπλουτίζουν με ζάχαρη, παρεμβάλλε-
ται τότε από τους Ισπανούς το θέμα της 
alcool de bouche, όλοι συμφωνούν στα 
προγράμματα Προβολής και Προώθησης 
στο εσωτερικό, συνεπώς το θέμα ΚΟΑ Οί-
νου «κινδυνεύει» ν’ ανοίξει πάλι, κάνοντας 
επίκαιρη την πολιτική ασταθή ισορροπία 
που επέφερε ο ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08.

Σαν να λέμε ανοίγουν οι ασκοί του Αιό-
λου, αφού μεγάλες οινοπαραγωγές χώρες 
είναι δυσαρεστημένες με την σημερινή 
ισορροπία και δεν το κρύβουν.

Συσχετισμοί  - Αναλυτικά, οι συσχετισμοί είναι: 
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Βουλγαρία: Ανοιχτή στη μελέτη, αλλά τονίζει τη σημασία 
της διατήρησης του συστήματος για λόγους ελέγχου της ποι-
ότητας και σχεδιασμού.

Τσεχική Δημοκρατία: Τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το 
Αμπελουργικό Μητρώο. Τα δικαιώματα φύτευσης είναι απα-
ραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης για λόγους 
προγραμματισμού και ελέγχου και για τον οινοτουρισμό

Γερμανία: Το σύστημα λειτουργεί, υπάρχει αρκετή ευελιξία, 
η εφαρμογή είναι διαφορετική σε διαφορετικές χώρες, η ευε-
λιξία είναι εφικτή με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές και εθνικές 
κανονιστικές ρυθμίσεις

Ελλάδα: Ανάγκη να διατηρηθούν τα δικαιώματα, αλλά ανά-
δειξε τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση

Ισπανία: Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύ-
τευσης, σημαντικό να διατηρηθεί η καλλιέργεια της αμπέλου 
σε περιοχές όπου καμία άλλη γεωργική δραστηριότητα είναι 
δυνατή. Να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου! Το σύ-
στημα των δικαιωμάτων φύτευσης λειτουργεί υπέρ αυτών των 
κατευθύνσεων.

Γαλλία: Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύ-
τευσης για όλες τις κατηγορίες των κρασιών. Έτοιμοι να συ-
ζητήσουν για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαιωμάτων 
φύτευσης. Πιθανώς επίσης και για την χορήγηση νέων δικαιω-
μάτων φύτευσης στην ΕΕ για τις χώρες που παραδοσιακά πα-
ράγουν κρασί και για τις νέες χώρες (όπως οι βόρειες χώρες της 
Ευρώπης).

Ιταλία: Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύ-
τευσης, το σύστημα λειτουργεί.

Λουξεμβούργο: Να διατηρηθούν, τουλάχιστον μέχρι το 
2020. Επιθυμεί περισσότερη ευελιξία.

Ουγγαρία: Σαφώς υπέρ του συστήματος των δικαιωμάτων 
φύτευσης. Φόβος για αρνητικές συνέπειες εάν υπάρξει απε-
λευθέρωση. Παρανόηση: κατ’ αρχάς πριμοδότηση εκρίζωσης, 
και στη συνέχεια δικαίωμα να φυτέψει κανείς ελεύθερα τις ίδιες 
επιφάνειες.

Πορτογαλία: Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων 
φύτευσης. Κοινωνικοοικονομική σημασία. Επιθυμητές βελτιώ-
σεις και η απλούστευση.

Αυστρία: Με σαφήνεια υπέρ των δικαιωμάτων φύτευσης
Ρουμανία: Πολύ καθαρά υπέρ της διατήρησης
Σλοβενία: Σαφώς υπέρ.
Σλοβακία: Σαφώς υπέρ.
Φινλανδία: Κανένα ενδιαφέρον για την αμπελουργία, αλλά 

και συμπάθεια προς τους κανόνες της αγοράς (όπως τα δικαι-
ώματα φύτευσης).

Κύπρος: Σαφώς υπέρ.

Βέλγιο: Ανοικτή θέση, ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή επι-
χειρημάτων.

Δανία: Γενικά κατά της διατήρησης. Υπέρ της αυστηρής 
εφαρμογής της απόφασης του 2007, αλλά ανοιχτή στα επιχει-
ρήματα.

Εσθονία: Σε γενικές γραμμές περισσότερη φιλελευθεροποί-
ηση, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει.

Ιρλανδία: Δεν είναι εναντίον των εργαλείων διαχείρισης της 
αγοράς, είναι έτοιμοι προς συζήτηση, αλλά επιφυλακτικοί ένα-
ντι των δικαιωμάτων φύτευσης, συνδέσεις με άλλους κανόνες 
που αφορούν ποσοστώσεις.

Λετονία: Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης πλειοψηφικά να 
μην δημιουργηθούν εμπόδια για τη δημιουργία μιας μικρής βι-
ομηχανίας οίνου στη Λετονία.

Λιθουανία: Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης, θέλει να επι-
τραπεί μια μικρή εθνική παραγωγή.

Μάλτα: Έτοιμη για συζήτηση, αλλά με σκεπτικισμό σχετικά 
με τα δικαιώματα φύτευσης.

Ολλανδία: Ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός μικρού κλά-
δου οίνου. Από οικονομική άποψη, μια στάση σκεπτικισμού 
που αντιμετωπίζει αρνητικά τα δικαιώματα φύτευσης.

Πολωνία: Θέλει να δημιουργήσει το δικό της αμπελοοινικό 
κλάδο. Ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας,σε βάρος των δικαιωμάτων φύτευσης. Διατήρηση των 
αποφάσεων της τελευταίας μεταρρύθμισης, αναφορά στις άλ-
λες ποσοστώσεις.

Σουηδία: Αναφέρεται σε μικρή εγχώρια παραγωγή, εναντί-
ον των ποσοστώσεων, υπέρ της διατήρησης των αποφάσεων 
του 2007, ανοίχτή για συζήτηση στο πλαίσιο της Ομάδας Υψη-
λού Επιπέδου.

Βρετανία: Υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της δικής 
της βιομηχανίας κρασιού, η οποία πρέπει να συνεχίσει να αυξά-
νονται. Να διατηρηθούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Σκληρή μάχη συμφερόντων για ΚΟΑ Οίνου 
και δικαιώματα φύτευσης

ΥΠΕΡ KATA

Τα ζητήματα που απασχολούν   τον 
αμπελοοινικό  κλάδο και για τα οποία 
ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις στη Γε-
νική Συνέλευση έθεσε η ΚΕΟΣΟΕ στον 
υπηρεσιακό υπουργό Ναπ. Μαραβέγια 
σε συνάντηση που είχε μαζί του.  

Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε την παρά-
ταση της εφαρμογής των διατάξεων του 
νόμου 4015/11 για ένα εξάμηνο δεδο-
μένου ότι μέχρι 30/6/12 δεν υπάρχουν 
τα περιθώρια μετατροπής των ΚΕΣΕ σε 
Κλαδικούς ΑΣ, αφού οι μετατρεπόμενες 
ΕΑΣ σε ΑΣ θα αποτελέσουν μέλη των ΑΣ 
Κλαδικών ή των ΑΕΣ. Σε αντίθετη περί-
πτωση, όπως επισήμαναν οι εκπρόσω-
ποι της, αρκετές σημερινές Τριτοβάθμι-
ες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ούτε θα 
εμπίπτουν στο σημερινό νόμο, αλλά και 
δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.

Επίσης η ΚΕΟΣΟΕ έθεσε:
• την αναγκαιότητα  διατήρησης των δι-

καιωμάτων φύτευσης αμπελώνων και 
μετά το 2015, γεγονός που θα επιτρέ-

ψει τη διατήρηση της εξειδικευμένης 
ΚΟΑ Οίνου και των μέτρων του τομέα 
μέσω του σχετικού Εθνικού Φακέλου 
γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι επι-
πτώσεις που θα επιφέρει η απελευθέ-
ρωση των δικαιωμάτων φύτευσης θα 
είναι ολέθριες

• την αναγνώριση ότι η αμπελοκαλλι-
έργεια πληροί οικολογικούς στόχους, 
με συνέπεια την αυτόματη ένταξή της 
στην «πράσινη» ενίσχυση στο πλαίσιο 
της υπό μεταρρύθμιση ΚΑΠ.
Ο Υπουργός σε δηλώσεις του επισή-

μανε, μεταξύ άλλων, ότι  «η αμπελοκαλ-
λιέργεια είναι τομέας που συνδέεται, πέ-
ρα από την οικονομία, με την παράδοση 
και τον πολιτισμό μας. Θα καταβληθεί 
λοιπόν κάθε προσπάθεια, έστω και στο 
μεταβατικό διάστημα που διανύουμε, 
για τη διατήρηση και την προστασία του 
αμπελώνα μας, που αποτελεί ένα εμ-
βληματικό κομμάτι της ελληνικής υπαί-
θρου».

Δελτίο Τύπου Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
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•  Ένα εναλλακτικό hedge fund με κρασιά
 Αν και ο ορισμός «εναλλακτικές επενδύσεις» είναι κάπως ρευ-

στός, υπάρχουν ορισμένες επενδύσεις που σαφώς εμπίπτουν 
στην κατηγορία αυτή. Η επένδυση στον τομέα του οίνου είναι 
μια από αυτές.

 Ενώ, εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τη συλ-
λογή κρασιού, όπως και με τα κλασικά αυτοκίνητα, έργα τέχνης 
και αντίκες, περισσότερο  σαν χόμπι παρά επένδυση, έχει απο-
δειχτεί  ότι η επένδυση στον τομέα του οίνου αξίζει να εξετα-
σθεί σοβαρά από οποιονδήποτε επιθυμεί να διαφοροποιηθεί 
από εξαιρετικά ευμετάβλητες μετοχές. Δεδομένου ότι οι πε-
ρισσότεροι από τους πελάτες σε τέτοιου είδους μετοχές είτε 
πρόκειται για ιδιώτες, κληροδοτήματα ή ιδρύματα εμπίπτουν 
πλήρως στο δόγμα/στρατηγική "πλουτίζω σιγά και αργά» και 
δεδομένου ότι τείνουν επίσης να έχουν ήδη σημαντικά κονδύ-
λια σε άλλες μετοχές,  τους στόχους που θέτουν σαν εναλλακτι-
κή επένδυση γενικά είναι:
1. Διατήρηση Κεφαλαίου
2.  Χαμηλή μεταβλητότητα
3.  Χαμηλή συσχέτιση με τις μετοχές
4.  Μέτρια ανάπτυξη
5.  Διαφοροποίηση
6.  Προστασία από τον πληθωρισμό

 Ενώ είναι δυνατό να επιτύχουν τους περισσότερους από τους 
στόχους αυτούς σε διάφορες άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως 
τα κεφάλαια υποθήκης  REITs, οικόπεδα, προθεσμιακές συμ-
βάσεις, hedge funds και διάφορα άλλα , έχει διαπιστωθεί ότι η 
επένδυση σε κρασιά γενικά έχει ένα βιώσιμο δρόμο προς την 
επίτευξη όλων αυτών των στόχων ταυτόχρονα.

 Τα περισσότερα επαγγελματικής διαχείρισης επενδυτικά κε-
φάλαια σε κρασί βρίσκονται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανο-
μένων  του Wine Growth Fund και του TWIF το οποίο ξεκίνησε 
το 2003. Το TWIF είναι ένα fund  με $ 80-εκατομμύρια ιδιωτικού 
μετοχικού κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 Επενδύει κυρίως σε Μπορντό (οι επενδύσεις σε ποιοτικά  κρα-
σιά που παράγονται από Μπορντώ Chateaux Lafite, Latour, 
Margaux, Haut-Brion και Mouton Rothschild).

 Φυσικά, όπως συμβαίνει με κάθε σημαντική επένδυση, οι δι-
αχειριστές της έχουν κάνει στο ΤWIF σημαντική θεμελιώδη 
ανάλυση με μακροοικονομική διατριβή για την πλήρη αξιοποί-
ηση της ευκαιρίας που παρουσιάζει το κρασί σαν επένδυση. Το 
TWIF έδωσε αξιοζήλευτες αποδόσεις στους επενδυτές της τα 
τελευταία οκτώ χρόνια.

 Δεν υπάρχουν όμως επενδύσεις που να  είναι εντελώς ανεξάρ-
τητες από τη διάθεση και την απόδοση των ευρύτερων αγο-
ρών. Έτσι και το καλό κρασί δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό.

• Αυστραλία: οι αμπελουργοί διαμαρτύρονται για την ανά-
πτυξη ορυχείων

 Βόρεια του Σίδνεϊ, οι αμπελώνες Hunter Valley είναι στο επίκε-
ντρο των σχεδίων της κυβέρνησης για αναπτυξιακό σχεδιασμό 
ορυχείων. Σύμφωνα με τους αμπελουργούς, τα συμφέροντα 
εξορύξεων τοποθετούνται πάνω από τον οινικό τουρισμό, θα 
επιδιωχθεί η αποκατάταξη προστατευόμενων περιοχών για να 
επιτραπεί η εξόρυξη αερίου.  

 Την 1η Μαΐου, χιλιάδες Αυστραλοί διαδήλωσαν έξω από το 
κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ, ενώ κοινο-
βουλευτική έκθεση για το θέμα αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα. 
Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την απόρριψή τους από τα έργα αυ-
τά ως κάτοικοι αγρότες... Για τους αμπελουργούς στην Hunter 
Valley, το σύνθημα ήταν '' κρασί ή ορυχείο''. 

  Σύμφωνα με αυτούς, η εκμετάλλευση του στρώματος του φυ-
σικού αερίου δεν είναι συμβατή με την αμπελουργική δραστη-
ριότητα. Το βόρειο τμήμα της Κοιλάδας Hunter χρησιμεύει ως 
παράδειγμα τους. 

 Σύμφωνα με τις εταιρείες εξόρυξης, οι δραστηριότητες αυτές 
επέτρεψαν στην Αυστραλία να μην βυθιστεί σε ύφεση. Άλλες 
αμπελουργικές περιοχές της Αυστραλίας που θα μπορούσε 
να θιγούν από τα έργα εξόρυξης, είναι η Barrossa Valley και η 
McLaren Vale στη Νότια Αυστραλία.

• H παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων σε συστηματική αύξη-
ση

 Σε οκτώ χρόνια, από το 2002 έως το 2010, η παγκόσμια παρα-
γωγή ροζέ οίνων αυξήθηκε κατά 13%, ενώ η συνολική παρα-
γωγή κρασιού ήταν σταθερή.

 Το μερίδιο των ροζέ οίνων ανήλθε στο 10% της συνολικής 
παραγωγής (25,3 έναντι 260 εκατ. εκατόλιτρων). Η παγκόσμια 
παραγωγή οίνων ενώ κορυφώθηκε το 2004, στη συνέχεια μει-
ώθηκε, η παραγωγή όμως των ροζέ δεν έπαψε ποτέ να αυξάνε-
ται σταθερά. Επομένως, είναι μια βασική τάση της παγκόσμιας 
αμπελουργίας.

 Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον 
κόσμο, με 6,6 εκατ. εκατόλιτρα. Η παραγωγή 
είναι συγκεντρωμένη κατά 84% σε τέσσερις χώ-
ρες, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. 
Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι τέσσερις χώρες κα-
ταλαμβάνουν το άλλο 55% της συνολικής παρα-
γωγής κρασιού. Αυτό το ολιγοπώλιο έχει επιβρα-
δυνθεί από το 2002, με την άφιξη παικτών, όπως η 
Αυστραλία, τη Χιλή και η Ρωσία.

 Από το 2002 έως το 2010 το μερίδιο της Γαλλίας αυξή-
θηκε από 25 σε 28% του συνόλου, της Ιταλίας από 17 σε 
23%, έναντι εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανί-
ας που έχουν μειωθεί (αντίστοιχα από 20 έως 16% και από 23 
έως 13%), ενώ το σύνολο της Γερμανίας, Αργεντινής, Ρωσίας, 
αυξήθηκε από 4 έως 9%

• Εξαγωγές κρασιού: H Ευρώπη οδηγεί την ανάπτυξη
 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Rabobank, "η αύξηση 

των αποστολών οίνων του ¨Παλαιού Κόσμου¨ ήταν το κο-
ρυφαίο γεγονός του 2011, καθώς και η σχετική μείωση των 
εξαγωγών του ¨Νέου Κόσμου¨. Η ολλανδική τράπεζα, όμως, 
διαφοροποιεί την απόλυτη ερμηνεία του αρχικού συμπερά-
σματος. 

 Η κυριαρχία του Παλαιού Κόσμου δεν είναι παρά ένα σημάδι 
των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μια 
πραγματική ισχυρή θέση. Η επιταχυνόμενη μείωση της εγχώ-
ριας κατανάλωσης διαμορφώνει μια επείγουσα ανάγκη που 
μεγαλώνει στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία ώστε να ανα-
ζητήσουν νέες αγορές. Η συναλλαγματική ισοτιμία υπέρ του 
ευρώ έχει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Παρατίθεται η κατάταξη των μεγαλύτερων εξαγωγικών χωρών 
από την Rabobank η οποία δεν δίνει όγκο και τιμές των εξαγό-
μενων οίνων.
Χώρα Μεταβολή σε αξία         Μεταβολή σε όγκο
Γαλλία +1,8% +11,9%
Ισπανία +26,3% +16,7%
Ιταλία +9% +12%
ΗΠΑ +5% +22%
Αργεντινή +25,9% +7,3%
Χιλή -9,4% +8,9%
Αυστραλία -10,2% -9,1%
Νέα Ζηλανδία +10% +4,1%    

• Πλαγιές Βουργουνδίας: Αξιοποίηση της ονομασίας για 
τους συνεταιρισμούς

 27 συνεταιριστικά οινοποιεία από τις πλαγιές Chalonnaise, το 
Mâconnais και το Beaujolais άνοιξαν τα οινοποιεία τους για να 
γιορτάσουν τις πρώτες  πωλήσεις στην πρώτη δεκαετία της 
ονομασίας Coteaux Bourguignon που είναι η κοινή ονομασία 
για όλους τους αμπελώνες της μεγάλης Βουργουνδίας, που θα 
αντικαταστήσει σταδιακά τις ονομασίες Bourgogne Ordinaire 
και Bourgogne Grand Ordinaire. Διαθέσιμα σε τρία χρώματα, 
τα κρασιά κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε νέους καταναλω-
τές με ελκυστικές τιμές.

 Τα 27 συμμετέχοντα συνεταιριστικά οινοποιεία είναι μέλη της 
Ομοσπονδίας των συνεταιριστικών οινοποιείων του Beaujolais 
Lyonnais. Το έτος 2012 είναι για την UNESCO έτος συνεταιρι-
σμού, η εκδήλωση αυτή είναι μια ευκαιρία να τονιστεί η ιδιαι-
τερότητα αυτού του τύπου οινοποιείων αφού είναι (οι συνε-
ταιρισμοί): «ο πρωταρχικός παράγοντας στο σχεδιασμό και 
τη λειτουργία των αγροτικών περιοχών αφού ενισχύουν την 
εγκατάσταση των νέων οινοποιών και παραγωγών σταφυλιών 
για την υποστήριξη τους σε προσωρινές δυσκολίες».

• Η Ινδία θα έχει μια "πιο αργή ανάπτυξη" στο εμπόριο και τις 
επενδύσεις για τον οίνο παρά την συμφωνία με την ΕΕ

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει την Ινδία για να μειώσει κατά 
50%  τους εισαγωγικούς δασμούς της για το κρασί ως μέρος 
εμπορικής συμφωνίας, την οποία οι δύο πλευρές ελπίζουν να 
υπογράψουν μέχρι το τέλος του 2012. Αυτό θα δώσει στην ανα-
δυόμενη μεσαία τάξη της Ινδίας μεγαλύτερη πρόσβαση στα 
κορυφαία εισαγόμενα κρασιά.

 Ωστόσο, ακόμη και αν επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία, οι 
ειδικοί πιστεύουν ότι είναι απίθανο η Ινδία να ακολουθήσει την 
τροχιά του Χονγκ Κονγκ που μετά την μείωση του φόρου για τα 
κρασιά από  το 2008, οι πωλήσεις ανεβαίνουν. Η Ινδία θα είναι μια 
"αργή αγορά".  Ενώ το  Χονγκ Κονγκ είχε  ήδη μια καθιερωμένη 
αγορά οίνου, η Ινδία έρχεται από μια πολύ πιο χαμηλή βάση. Το 
Χονγκ Κονγκ προσβλέπει στην μείωση των δασμών στο μηδέν, 
ότι καλύτερο δηλαδή για τις εξαγωγές οίνου, αλλά δεν φαίνεται 
να συμβαίνει το ίδιο και στην Ινδία. Ένας αγοραστής σημειώνει  
«η Ινδία είναι σίγουρα στόχος, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη δο-
κιμαστεί σωστά." Η κατανάλωση οίνου στην Ινδία προβλέπεται  

 
 

 
 

 
να κα-

ταναλώνει 
21,6 εκατ. λί-

τρα μέχρι το 2020, 
σύμφωνα με την  ερευνητι-

κή ομάδα,  IWSR. Παρά την υψηλή φορολογία, το ενδιαφέρον 
των high-end εισαγόμενων κρασιών αυξάνεται, όπως φαίνεται 
και από την Union des Grands Crus de Bordeaux που φιλοξε-
νήθηκαν και πραγματοποίησαν γευσιγνωσίες στη Βομβάη και 
το Νέο Δελχί.

• Languedoc: Προσέγγιση συνεταιρισμών και εταιρειών 
εμπορίου

 Δυο συνεταιρισμοί απέκτησαν μερίδιο στο κεφάλαιο της εται-
ρείας εμπορίας Vignobles du soleil (Αμπελώνες του Ήλιου).

 Ο συνεταιρισμός Terroirs de la Voie Domitienne και ο συνεται-
ρισμός Gardoise de Souvignargue δημιούργησαν από κοινού 
μια Ένωση επενδυτών Οίνου στο οποίο η TVD έχει την πλει-
οψηφία. Αυτό το Holding συμμετέχει πλέον κατά 49% στην 
εμπορική εταιρεία Vignobles du soleil.  

 Ο στόχος αυτών των δύο οινοποιείων που ειδικεύονται στην 
αγορά χύδην είναι να εξασφαλίσει αγορές για την παραγωγή 
τους, μέσω της  Vignobles du soleil. H τελευταία, επίσης ειδικεύ-
εται στο χύμα κρασί και έχει καταγράψει αύξηση της τάξης του 
63% στον κύκλο εργασιών της, με την ώθηση των εξαγωγών 
της. Οι συνδέσεις της με την παραγωγή της επιτρέπει να δια-
σφαλίσει τον εφοδιασμό της, η TVD παράγει 100.000 εκατόλι-
τρα ετησίως και 45.000 εκατόλιτρα ο Souvignargues.

 Η σύμπραξη αυτή έχει λάβει στήριξη από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 
€ 800 000.

• Αυστρία: παγετός επηρεάζει 6.000 εκτάρια αμπελώνα
 Μετά τον παγετό στο Chateauneuf-du-Pape, στην Loire και στη 

Champagne και ο αυστριακός αμπελώνας καταψύχθηκε για 
μία νύχτα.

 Κατά τη διάρκεια της νύχτα της 17ης Μαΐου προς 18η Μαΐου  6.000  
εκτάρια αμπελώνων εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες υπό το  μη-
δέν. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Κάτω Αυστρίας (νότια Αυ-
στρία), όπου οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες. Για  2000  από 
αυτά τα εκτάρια η ζημιά είναι μερική αυτών των στρεμμάτων, η 
ζημία είναι μερική. Για τα υπόλοιπα 4.000 εκτάρια, οι  απώλειες 
είναι ολικές αφού οι βλαστοί πάγωσαν. Ο Josef Pleil, ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου αυστριακού  κρασιού και μέλος της Copa 
- Cogeca, αναφέρει ότι "η αυστριακή παραγωγή του κρασιού 
θα  μειωθεί σε 30 από 50 εκατομμύρια λίτρα. Τα φυτώρια έχουν 
ρημάξει, όλοι προετοιμάζονται για την σοβαρή έλλειψη φυτι-
κού κεφαλαίου.

• O αριθμός των επισκεπτών από την Κίνα στο site του 
Decanter.com έχει ξεπεράσει τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο 
όσο και τις ΗΠΑ για πρώτη φορά

 Τον Απρίλιο του 2012, η ιστοσελίδα είχε  επισκέψεις από την Κί-
να σε ποσοστό πάνω από το 26% της συνολικής κίνησης, μπρο-
στά από το Ηνωμένο Βασίλειο (24,6%) και τις ΗΠΑ (15,9%).

 Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, σε ένα 
σεμινάριο στο Decanter Vinexpo Ασίας-Ειρηνικού, που έχει τίτ-
λο «Ανακαλύπτοντας το  κρασί-εραστή στην Κίνα», έδειξαν ότι 
το 2012, οι επισκέπτες από την ηπειρωτική Κίνα στο site είχαν 
αυξηθεί από το 1,3% τον Ιανουάριο σε 26% τον  Απρίλιο, λαμ-
βάνοντας την 1η θέση από την 13η  μέσα σε τέσσερις μήνες.

 Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Vinexpo, η κινεζική κα-
τανάλωση κρασιού αναμένεται να αυξηθεί κατά 54% μεταξύ 
2011 και 2015. Το 2011 η Κίνα ανέβηκε στην 5η θέση στη λίστα 
των κορυφαίων χωρών κατανάλωσης κρασιού, μπροστά από 
το Ηνωμένο Βασίλειο.

• Η αγορά κρασιού της Λ.Δ. Κίνας αποτελεί μία από τις ταχύ-
τερα αναπτυσσόμενες αγορές εισαγόμενου οίνου

 Η οικονομία της Λ.Δ. Κίνας αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια 
ετησίως με ρυθμό ανάπτυξης πέριξ του 10%.

  Η ταχεία ανάπτυξή της είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δι-
αθέσιμου εισοδήματος των πολιτών της και τη δημιουργία μιας 
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Έκκληση Νέων Αγροτών για να διασφαλιστεί 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας

Αυξήθηκε στην Ε.Ε., μειώθηκε στην Ελλάδα

Oαριθμός των νέων γεωργών στην 
Ευρώπη σήμερα μειώνεται γρήγο-
ρα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 

όπου μόνο το 6% των αγροτών σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κάτω από την 
ηλικία των 35 ετών.

Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχη-
τική σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου οι νέοι 
αγρότες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 
το 3% του συνόλου της αγροτικής κοινό-
τητας. Για μια ήπειρο η οποία ενσωματώνει 
την βασική αξία της βιωσιμότητας, αυτό 
δεν είναι μια πολλά υποσχόμενη μορφή.

Πρέπει να αναληφθεί δράση τώρα για 
να εγγυηθεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα 
παραδώσει την ποιότητα και την αντα-
γωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
που αναμένει την παραγωγή τροφίμων. Αν 
δεν σταματήσει η επικείμενη ηλικιακή κρί-
ση, τότε η προστασία του περιβάλλοντος, 
η δημιουργία θέσεων εργασίας, η διατή-
ρηση της βιοποικιλότητας, και η ασφάλεια 

των τροφίμων θα είναι υπό απειλή. Η έλ-
λειψη ανανέωσης των γενεών στον τομέα 
της γεωργίας θα οδηγήσει σε μια σειρά 
από άλλα προβλήματα και η βιωσιμότητα, 
η ευημερία και η ποικιλομορφία των αγρο-
τικών περιοχών θα είναι σύντομα σε κίνδυ-
νο. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις μπορούν 
να αντιμετωπιστούν και η λύση μπορεί να 
βασιστεί στους νέους αγρότες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προικισμέ-
νη με νέους, καινοτόμους επιχειρηματίες 
αγρότες, που αναζητούν ευκαιρίες για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, 
πρόθυμοι να εφαρμόσουν τις αλλαγές για 
το περιβάλλον και την παραγωγικότητα, 
και είναι έτοιμους να επενδύσουν στο μέλ-
λον της Ευρώπης, και το δικό τους.

Τώρα είναι η ευκαιρία μας: η Κοινή Γε-
ωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι υπό μεταρ-
ρύθμιση έως το 2020 και παρουσιάζεται 
μια εξαιρετική ευκαιρία για να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές προς μια περιβαλ-

λοντικά, οικονομικά και δημογραφικά βι-
ώσιμη ευρωπαϊκή γεωργία. Η αποστολή 
μας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη - 
υπάρχουν καινοτόμοι και φιλόδοξοι νέοι 
άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη που είναι 
έτοιμοι να πάρουν αποτελεσματικά στο 
μέλλον την παραγωγή των τροφίμων σας. 
Απλά πρέπει να λάβουν υποστήριξη στο 
φυσικό τους χώρο.

Η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να αντι-
μετωπίσει την τρέχουσα κρίση στην ευρω-
παϊκή γεωργία έτσι ώστε να παρασχεθούν 
τα κίνητρα, για καλά προετοιμασμένους 
αγρότες που χρειάζονται για να αντιμετω-
πισθούν οι προκλήσεις του αύριο.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον 
μας, τα τρόφιμά μας, τους αγρότες μας.

Εγώ, ο υπογράφων, καλώ τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα 
της ανανέωσης των γενεών στην ευρωπα-
ϊκή γεωργία κατά την προσεχή μεταρρύθ-
μιση της ΚΓΠ.

Πραγματοποιήθηκε το 3ο Συμπόσιο για 
το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί την Πα-

ρασκευή 1η Ιουνίου στο Ηράκλειο της Κρή-
της και στον Λιμένα χερσονήσου.

Τους προσκεκλημένους υποδέχτηκε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος του ΟΠΕ Αλκιβιάδης 
Καλαμπόκης και κλιμάκιο της ΕΔΟΑΟ.  Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε τον απολογισμό 
για το πρόγραμμα προβολής και προώθη-
σης από την διευθύντρια της ΕΔΟΑΟ Μαρία 
Τριαντάφυλλου.   Η Έφη Λαζαρίδου διευ-
θύντρια Μάρκετινγκ της ΕΔΟΑΟ και ο συντο-
νιστής προγραμμάτων Κώστας Αρκουμά-
νης παρουσίασαν την στρατηγική και τις συ-
γκεκριμένες προωθητικές ενέργειες που θα 
εφαρμοστούν τα επόμενα 2 χρόνια στις δι-
εθνείς αγορές.  Παράλληλα οι ξένοι επισκέ-
πτες παρακολούθησαν σεμινάριο για τις Ελ-
ληνικές ποικιλίες αμπέλου με αντίστοιχες 
γευστικές δόκιμες ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στον Κρητικό αμπελώνα από το δί-
κτυο Οινοπαραγωγών του νομού Ηρακλεί-
ου.  Το απόγευμα ακολούθησε γευστική δο-
κιμή στο σύνολο των κρασιών πρεσβευτών 
και το βραδύ ζωντανό μαγειρικό σόου με πα-
ραδοσιακό κρητικό γλέντι.

H σθεναρή στάση της DG Sanco (Δ/νση Υγείας της Commission) ου-
σιαστικά απέκλεισε τη χρήση του «Καναδικού μοντέλου» στην ανα-

γραφή των αλλεργιογόνων στις ετικέτες των Οίνων.
Εφόσον σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 579/2012 μπορεί ν’ 

ανιχνευθεί στο τελικό προϊόν, η παρουσία αλλεργιογόνων που προέρχονται 
από χρήση γάλακτος ή αυγού, η σχετική ένδειξη με τον όρο «περιέχει…» 
(όπως στα θειώδη) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ετικέτα των οίνων 
που θα παραχθούν από την εσοδεία 2012 και μετά, ενώ χορηγείται παρέκ-
κλιση για τους οίνους που διατίθενται στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν 
την 30/6/2012 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η ίδια «σκληρή» στάση της DG Sanco, δεν υιοθέτησε την χρήση και μόνο 
των προταθέντων εικονογραμμάτων, τα οποία όμως μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται συμπληρωματικά και προαιρετικά.

H  Κομισιόν επιβεβαιώνει 
τη δυσχερέστατη κα-
τάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει η ελληνική γεωρ-
γική οικονομία απαντώντας στον 
Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Καθηγητή κ. Γιώρ-
γο Παπαστάμκο.

Κύρια αίτια, η στασιμότητα του 
όγκου γεωργικής παραγωγής, η 
αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης και 
οι φόροι επί της παραγωγής.

 Σύμφωνα με τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία της Eurostat, το γε-

ωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο 
σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε 
-κατά μέσο όρο- κατά 7% το 2011 
στην ΕΕ συνολικά, ενώ στην Ελλά-
δα, ακολούθησε αντίθετη κατεύ-
θυνση, σημειώνοντας μείωση της 
τάξεως του 5,6%. Η αύξηση του γε-
ωργικού εισοδήματος ανά εργαζό-
μενο σε επίπεδο ΕΕ ήταν το αποτέ-
λεσμα της αύξησης στο εισόδημα 
των συντελεστών παραγωγής κα-
τά 4% (λόγω της αύξησης στον δεί-
κτη όγκου κατά 2% και στις πραγ-
ματικές τιμές κατά 5%) και της ήπι-

ας μείωσης στις εισροές γεωργι-
κής εργασίας (-3%). Σε ό,τι αφο-
ρά το εμπορικό ισοζύγιο γεωργι-
κών προϊόντων, η Κομισιόν σημει-
ώνει ότι ενώ η ΕΕ ενίσχυσε την κα-
θαρή εξαγωγική της θέση ως προς 
τα γεωργικά προϊόντα (με εμπο-
ρικό πλεόνασμα αξίας 6,8 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, δηλαδή αύξηση 
κατά 12% σε σύγκριση με το 2010), 
στην Ελλάδα σημειώθηκε μείωση 
του εμπορικού πλεονάσματος από 
374 σε 154 εκατομμύρια ευρώ.

 Η παρατηρούμενη μείωση του 

γεωργικού εισοδήματος ανά ερ-
γαζόμενο στην Ελλάδα οφείλε-
ται σε πλείονες παράγοντες: πρώ-
τον, ο όγκος της γεωργικής παρα-
γωγής το 2011 παρέμεινε σχεδόν 
στο ίδιο επίπεδο με το προηγού-
μενο έτος (+0.3%), ενώ σημειώ-
θηκε μικρή αύξηση της αξίας της 
γεωργικής παραγωγής σε πραγ-
ματικούς όρους, η οποία οφείλε-
ται στην αύξηση κατά 1% στις τι-
μές εκροών, και στις αμετάβλητες 
εισροές γεωργικής εργασίας• δεύ-
τερον, η αξία της ενδιάμεσης ανά-

λωσης αυξήθηκε σε πραγματικούς 
όρους κατά 9%, λόγω της αύξησης 
κατά 11% στις τιμές, ενώ ο όγκος 
παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπε-
δο με το 2010. Οι πιο αξιοσημείω-
τες αυξήσεις των τιμών παρατηρή-
θηκαν στις ζωοτροφές (κατά 14%), 
την ενέργεια και τα λιπαντικά (κα-
τά 17%), και τα λιπάσματα (κατά 
5%)• τρίτον, οι φόροι επί της παρα-
γωγής αυξήθηκαν σημαντικά (κα-
τά 39%), ενώ σε επίπεδο ΕΕ παρέ-
μειναν -κατά μέσο όρο- αμετάβλη-
τοι.

Στις 6-7 Ιουλίου 2012 
πραγματοποιήθηκε στη 
Σαντορίνη το Διεθνές 

Συνέδριο με θέμα «Ο Φυτογε-
νετικός Πλούτος και η Αγρο-
τική Παράδοση των Νησιών 
του Αιγαίου», που  έχει τεθεί 
υπό την αιγίδα της ΠΑΣΕΓΕΣ και 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
και υποστηρίζεται από την Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, το Δήμο 

Θήρας και τη Santo Wines. Το 
AGRIC 2012 είναι μέρος της σει-
ράς των αγροτικών συνεδρίων 
της Σαντορίνης που ξεκίνησαν 
το 2002 με θέματα τα αγροτικά 
προϊόντα και τη γαστρονομία 
των νησιών του Αιγαίου.

Σκοπός του φετινού συνε-
δρίου ήταν η παρουσίαση και 
συζήτηση του Φυτογενετικού 
Πλούτου και της Αγροτικής Πα-

ράδοσης των νησιών του Αιγαί-
ου με σκοπό να αποτυπώσει την 
προϊστορική και ιστορική τους 
διάσταση, τον ρόλο που έχει 
η χλωριδική ποικιλότητα και η 
αγροβιοποικιλότητα, ιδιαίτερα 
οι τοπικές ποικιλίες, στοιχεία 
που είναι άρρηκτα δεμένα με 
το αγροτικό τοπίο, τα ήθη, τα 
έθιμα και τη γαστρονομία του 
Αιγαίου. 

Στις 22 Μαΐου, ημέρα Τρίτη πραγ-
ματοποιήθηκε στο οινοποιείο 

της Ε.Α.Σ. Πάρου η παρουσίαση της 
ετήσιας ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
περιόδου 5ος /2011-5ος/2012 του 
Έργου  εφαρμοσμένης έρευνας «Δι-
ατήρηση και αξιολόγηση αυτο-
χθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών 
της Πάρου και Αντιπάρου με δημι-
ουργία πιλοτικού αμπελώνα» που 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου και εκτελεί το ΤΕΙ Κρήτης και 
η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευ-
νας (ΕΘΙΑΓΕ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το πρόγραμμα είναι μια συστημα-
τική και πολύχρονη επιστημονική ερ-
γασία πάνω στο Κυκλαδίτικο αμπέλι 
με παραδοτέα που θέτουν τις βάσεις 
για την ανασύσταση του. Ταυτόχρονα 
οδηγεί και σε συμπεράσματα σε σχέ-
ση με τις ενέργειές μας στο μέλλον.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται να κα-

λύψει ένα σημαντικό μέρος από το 
κενό που προκύπτει από την έλλει-
ψη αμπελουργικής πολιτικής στη χώ-
ρα μας και πιστεύουμε ότι μπορεί να 
αποτελέσει πιλοτικό έργο για μια γε-
νικότερη προσπάθεια που θα έχει πα-
νελλήνια εφαρμογή. Η εφαρμοσμένη 
έρευνα μπορεί να δώσει τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητάς σε διεθνές 
επίπεδο.

Ο Φυτογενετικός Πλούτος και η Αγροτική 
Παράδοση των νησιών του Αιγαίου 

Διατήρηση και αξιολόγηση αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών της Πάρου 

Η μέση οδός υιοθετήθηκε για την αναγραφή 
των αλλεργιογόνων στις ετικέτες των οίνων

Γεωργικό εισόδημα 

3ο Συμπόσιο 
για το Eπώνυμο 
ελληνικό κρασί



Η  ασθένεια του Πέτρι
(Petri disease)

H συνεχώς επιδεινούμενη κατάστα-
ση της υγιεινής κατάστασης των 

αμπελώνων από ασθένειες που μεταδί-
δονται 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.

Στη σελίδα αυτή από τα ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ 
ΝΕΑ αρχίσαμε να περιγράφουμε τις σημα-
ντικότερες ασθένειες που σχετίζονται με 
προσβολές του ξύλου της αμπέλου, όπως 
είναι η Κλασσική ασθένεια της Ίσκας, η Ευ-
τυπίωση, η ασθένεια του Petri, η Μελανή 
Νέκρωση της Βάσης του Υποκειμένου, η 
Φόμοψη και η Μελανή Νέκρωση των Βρα-
χιόνων (Βοτρυοσφαίρια).

Ήδη στα προηγούμενα τεύχη περιγρά-
ψαμε α) την Κλασσική ασθένεια της Ίσκας 
που προκαλείται από τον παθογόνο μύ-
κητα Fomitiporia mediterraneα και β) την 
ασθένεια Μελανή Νέκρωση των Βραχι-
όνων (Black dead arm) που προκαλείται 
από το μύκητα Botryosphaeria dothidea 
που εκδηλώνεται στα φύλλα με συμπτώ-
ματα παρόμοια της Κλασσικής Ίσκας, ώστε 
η διάκριση μεταξύ των δύο ασθενειών να 
είναι εξαιρετικά δύσκολη.  

Στο τεύχος αυτό θα περιγράψουμε την 
ασθένεια του Πέτρι (Petri disease) που προ-
καλείται από τα παθογόνα Phaeomoniella 
chlamydospora  και Phaeoacremonium 
spp. και έχει άμεση σχέση με το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό.

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων επηρεά-
ζεται από διάφορους παράγοντες όπως το 
είδος του παθογόνου, την ευρωστία του 

φυτού, την ποικιλία, το υποκείμενο και άλ-
λους εξωτερικούς παράγοντες (έδαφος, 
θερμοκρασία, νερό κλπ.).

Τα προσβλημένα νεαρά φυτά καθώς και 
τα έρριζα απλά ή έρριζα εμβολιασμένα 
φυτά εμφανίζουν συνήθως τα παρακάτω 
συμπτώματα:
- Καστανοί μεταχρωματισμοί του ξύ-

λου, συχνά πλησίον της εντεριώνης. Σε 
εγκάρσια τομή φαίνονται σαν διάσπαρ-
τες καστανές κουκίδες, ενώ σε κατά 
μήκος τομή σαν επιμήκεις γραμμές βα-
θέως καστανού χρωματισμού. Οι με-
ταχρωματισμοί είναι ιδιαίτερα έντονοι 
στην περιοχή του βασικού κόμβου του 
υποκειμένου όπου εκφύονται οι ρίζες 
και την περιοχή της ένωσης εμβολίου 

και υποκειμένου. Το σύμπτωμα αυτό 
χαρακτηρίζει σε σημαντικό βαθμό την 
ασθένεια (ίδε φωτογραφία).

- Περιφερειακή και μεσονεύρια χλώρω-
ση των φύλλων η οποία καταλήγει σε 
νέκρωση. Το σύμπτωμα αυτό ομοιά-
ζει με τα προκαλούμενα και από τις 
ασθένειες Ίσκα και Μελανή Νέκρωση 
Βραχιόνων. Σταδιακά παρατηρείται 
νέκρωση της κορυφής της κληματί-
δας, των σταφυλών και ολόκληρης της 
κληματίδας

- Σκούρος μεταχρωματισμός της εντερι-
ώνης .

- Μείωση της διαμέτρου του υποκειμέ-
νου έναντι του εμβολίου (φωτογραφία).

- Διόγκωση των ιστών στο σημείο της 

ένωσης εμβολίου και υποκειμένου λό-
γω της συσσώρευσης θρεπτικών στοι-
χείων. Το σύμπτωμα αυτό μπορεί να 
συγχυσθεί με προσβολή από το βακτή-
ριο Agrobacterium vitis (φωτογραφία).

- Αποτυχία συνένωσης εμβολίου υπο-
κειμένου. Ο σχηματισμός κάλλου επη-
ρεάζεται αρνητικά και το φυτό εύκολα 
σπάζει στο σημείο του εμβολιασμού με 
μικρή πίεση .

- Στον αμπελώνα μπορεί να παρατηρηθεί 
και το σύμπτωμα της αποπληξίας των 
φυτών, της ξαφνικής δηλαδή ξήρανσής 
τους. Συνήθως όμως τα φυτά παραμέ-
νουν καχεκτικά και η νέκρωση μπορεί 
να επέλθει σταδιακά. Σε αρκετές δε πε-
ριπτώσεις παρατηρήθηκε ανάκαμψη 
της ευρωστίας των ασθενών φυτών, τα 
οποία εισήλθαν στην κανονική παραγω-
γική ζωή.

- Τα φυτά με ασθενική βλάστηση παρου-
σιάζουν μειωμένη ανάπτυξη των βλα-
στών με μικρά μεσογονάτια διαστήμα-
τα και χλωρωτικά φύλλα.
 Για την αντιμετώπιση της ασθένειας συ-

στήνονται τα παρακάτω:
α) Χρησιμοποίηση υγιούς πολλαπλασια-

στικού υλικού. Η ασθένεια μεταφέρεται 
με εμβόλια ή μοσχεύματα από τα μη-
τρικά φυτά.

β) Να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα υγιεινής στα φυτώρια προκειμέ-
νου να αποφευχθεί η πραγματοποίηση 
της μόλυνσης εκεί. 

γ) Στον αμπελώνα να λαμβάνονται όλα 
τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
μόλυνσης των τομών κλαδεύματος. Το 
χειμερινό κλάδευμα να γίνεται κατά το 
δυνατόν αργά (Φεβρουάριο-Μάρτιο) 
και να προστατεύονται οι τομές του 
κλαδεύματος με κατάλληλο μυκητο-
κτόνο. 
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Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

ευάριθμης ανώτερης εισοδηματικά τάξης, που έχει υιοθετήσει 
καταναλωτικά πρότυπα συμπεριφοράς ανεπτυγμένων οικο-
νομιών και διαθέτει μεγάλος μέρος του εισοδήματος της σε 
εισαγόμενα προϊόντα, που θεωρούνται ανώτερης ποιότητας, 
σε σχέση με τα εγχώρια.

• Η ρώσικη αγορά εγκαταλείπει τα κρασιά της πρώην ΕΣΣΔ 
γι αυτά της Ε.Ε.

 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Έκθεσης του Λονδίνου London 
International Wine Fair, η Ένωση Οινοχόων και Οινοπαραγωγών 
της Ρωσίας παρουσίασε τα τελευταία στοιχεία από τη ρωσική 
αγορά οίνου. Σε όγκο, η αγορά έχει σχεδόν τριπλασιαστεί με-
ταξύ 2000 και 2011, τόσο για τους ήσυχους οίνους (από 2,4 σε 
9,73 εκ. εκατόλιτρα) όσο και για τους αφρώδεις οίνους (από 
69 σε 265 εκ. hl). Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ξεκίνησε 
η αύξηση των εισαγωγών κρασιού κορυφώθηκε το 2005, ενώ 
μειώθηκε απότομα στη συνέχεια. 

 Τα τελευταία χρόνια, οι εξαγωγές αυξάνονται παγκοσμίως. 3,18 
εκατομμύρια εκατόλιτρα εισήχθησαν το 2011, -17% σε σύγκρι-
ση με το 2010, αλλά +44% σε σύγκριση το 2009. Η Ρωσία δεν 
είναι μια αναδυόμενη αγορά με την ίδια έννοια όπως η Κίνα ή η 
Βραζιλία. Η κατανάλωση οίνου είναι πράγματι πιο παραδοσια-
κή. Η δομή της κατανάλωσης, έχει μεταλλαχθεί κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, ώστε να εξελίσσεται σε μια ενδιαφέρουσα αγορά 
για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Το 2000, στη Ρωσία τα εισα-
γόμενα κρασιά προέρχονταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση 
(86% του όγκου). Το 2011 αντιπροσώπευαν μόνον το 16,5% των 
εισαγόμενων οίνων. 

 Οι «παλαιές» χώρες του κρασιού έχουν γίνει ο μεγαλύτερος 
προμηθευτής της Ρωσίας, από 10% σε όγκο το 2000 σε 63,5% 
το 2011. Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής του κρα-
σιού σε όγκο στη Ρωσία. Το 2011, η Γαλλία αντιπροσώπευε το 
22,4% των συνολικών ρώσικων εισαγωγών, η Ιταλία το 14,4%, 
η Ισπανία το 14,3%, η Γερμανία το 10,9%, η Βουλγαρία το 7,5%, 
η Μολδαβία το 6,6%, η Ουκρανία το 6,1% και η Χιλή το 5,7%.

• Κίνα: SIAL 2012: πρωτοφανής συμμετοχή
 Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, ανακοίνωσε ένα νέο ρεκόρ επι-

σκέψεων στη Δέκατη τρίτη επαγγελματική εκδήλωση της 
τροφικής αλυσίδας. Στη Σαγκάη, 40.722 εμπορικοί επισκέπτες 
(22% σε σύγκριση με το 2011) φιλοξενήθηκαν σε 73.200 τετρα-
γωνικά μέτρα (25%) προκειμένου να επισκεφθούν 1.750 εκθέ-
τες (15%). Το κρασί στηρίχθηκε από το Φόρουμ Καινοτομίας 
Οίνων. Ανανεωμένο για το τέταρτο έτος του, το φόρουμ αυτό 
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέ-
λου και Οίνου (OIV). 350 εκθέτες έλαβαν μέρος, από τον παλιό 
και Νέο Κόσμο. Ο Διαγωνισμός Οίνου SIAL (Best Buy China 
Competition) συγκέντρωσε 15 δικαστές να αποφασίσουν με-
ταξύ κρασιών και οινοπνευματωδών ποτών, που συμμετείχαν 
σε 9 κατηγορίες. Η επόμενη έκθεση θα πραγματοποιηθεί 7-9 
Μαΐου 2013, στη Σαγκάη Νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

• Καναδάς: αναθεώρηση της επισήμανσης των αλλεργιογό-
νων στον αμπελοοινικό τομέα (θειωδών, αυγού, γάλα, ψά-
ρια)

 Από τις 4 Αυγούστου 2012, η καναδική νομοθεσία υποχρεώνει 
τα κρασιά που περιέχουν αλλεργιογόνα να τα αναφέρουν στις 
ετικέτες τους. Στην περίπτωση του οίνου, τα αλλεργιογόνα εί-
ναι αφορούν τα θειώδη άλατα, την λακτόζη, την λευκωματίνη, 
και τα προϊόντα ψαριού. 

 Οι λέξεις «περιέχει θειώδη» είναι πλέον υποχρεωτική όταν η 
συνολική συγκέντρωση SO2 υπερβαίνει τα 10 μέρη ανά εκα-
τομμύριο. Όσον αφορά τα άλλα περιεχόμενα, η μνεία στα 
αλλεργιογόνα απαιτείται μόνον εφόσον οι πρωτεΐνες στην 
πραγματικότητα υπάρχουν στο τελικό προϊόν. Η χρήση των 
προϊόντων με βάση το γάλα (καζεΐνη), το αυγό (αλβουμίνη) και 
τα ψάρια (ιχθυόκολλα) δεν οδηγεί αναγκαστικά σε υποχρέωση 
αναφοράς.

 Η ομοσπονδιακή υπηρεσία υγείας του Καναδά διευκρινίζει ότι 
μετά από πλήρη επανεξέταση των διαθέσιμων επιστημονι-
κών στοιχείων, ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται στον τομέα 
παράγοντες από πηγές αλλεργιογόνων και εξακολουθεί να 
υπάρχει πολύ μικρή υπολειμματική ποσότητα πρωτεΐνης του 

αλλεργιογόνου στην τροφή ή στο κρασί, όταν εφαρμόζονται 
οι τρέχουσες πρακτικές κατασκευής, όπως τα βήματα διήθη-
σης δεν απαιτείται αναγραφή. "Μόνο τα αφιλτράριστα κρασιά 
έτσι θα επηρεαστούν από την παρούσα διάταξη. Οι κανονισμοί 
αυτοί ισχύουν μόνο για τα καναδικά κρασιά από το 2012 και 
αργότερα.

 Με ισχύ από 30 Ιουνίου 2012, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά 
με τα αλλεργιογόνα του οίνου δεν εφαρμόζεται για την ιχθυ-
όκολλα. Ωστόσο, η νομοθεσία απαιτεί την επισήμανση "των 
προϊόντων που περιέχουν γάλα / αυγά" Θα πρέπει να σημειω-
θεί ότι στην περίπτωση της μπίρας η καναδική νομοθεσία δεν 
απαιτεί να αναφέρεται η παρουσία της γλουτένης (βρίσκεται 
στα σιτάρια). Η καναδική κυβέρνηση έχει υπολογίσει ότι τα 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη έχουν ήδη συνείδηση αυτού 
του κινδύνου.

• Αποσαφήνιση των κανόνων για την αλλαγή γεωγραφικών 
ενδείξεων απαιτούν οι Γάλλοι οινοπαραγωγοί

 Πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να αλλάξει μια 
περιοχή ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο αντίθετό της.

 Την απαίτηση αυτή θέτουν οι παραγωγοί στο Languedoc, όπου 
το μείγμα της (ΠΟΠ-ΠΓΕ) παραγωγής κυριαρχεί. Ο Jean Benoist 
Cavalier, πρόεδρος της ένωσης AOC Languedoc, πιστεύει ότι 
αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε 
εθνικό επίπεδο από την ομάδα AOC – IGP που είναι εγκατεστη-
μένη στον ΙΝΑΟ, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο 
των διεπαγγελματικών. 

 "Αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα στους πα-
ραγωγούς. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατό να αλ-
λάξει η κατηγοριοποίηση χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία 
της αγοράς, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση στις προδιαγρα-
φές και τα σχέδια ελέγχου συμβατότητας, αλλά και χωρίς να 
παραβλέπεται η προστασία των καταναλωτών " ; 

 Τους προβληματισμούς αυτούς έχουν οι Γάλλοι οινοπαραγω-
γοί, οι οποίοι απαιτούν να καθορισθούν κανόνες αμφίδρομης 
μετατροπής των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ, εντός των επόμενων 
έξι μηνών.

Μύκητες που προσβάλλουν το ξύλο της αμπέλου 
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