
Κ ατανόησε εντέλει η κυβέρνηση την ανα-
γκαιότητα ρύθμισης του άτοκου δανείου 
που είχε δοθεί το 2009 για την απορρό-

φηση της σταφυλικής παραγωγής, καθώς λόγω της 
οξύτατης οικονομικής κρίσης οι οινοποιητικές επιχει-
ρήσεις έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο.

Ήδη, υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Οι-
κονομικών Χρ. Σταϊκούρα η απόφαση για την παρά-
ταση κατά ένα χρόνο της α’ δόσης του Δεκεμβρίου του 
2012, όπως ζήτησε ο κλάδος εδώ και μήνες έχοντας 
εξασφαλίσει μάλιστα τη θετική γνώμη του υπουργού 
Αγρ. Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρη.

Ωστόσο, η χρονική μετάθεση της δόσης του Δεκεμ-
βρίου (ληξιπρόθεσμη για τους περισσότερους συνε-
ταιρισμούς) απλώς μεταθέτει και το πρόβλημα , αφού 
η α’ δόση θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την β’ (λή-
γει στις 31-12-2013), ενώ η έως τότε περίοδος είναι το-
κοφόρος (όπως άλλωστε και η γ’ δόση που λήγει 31-
12-2014).  Επίσης, σε διαδικασία διαβουλεύσεων βρί-
σκεται η κρισιμότερη πτυχή του θέματος, η μετατρο-
πή δηλαδή του άτοκου δανείου σε μακροπρόθεσμο, 

με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς εγγύηση του δημοσίου.
Για το θέμα γίνονται συζητήσεις με την τράπεζα Πει-

ραιώς (διάδοχος της ΑΤΕ), ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι 
την πρόταση του κλάδου συμμερίζονται τα πολιτικά 
κόμματα.

Σε έκτακτη πανελλαδική σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΟΣΟΕ (28-3-2013), οι 
εκπρόσωποι όλων των κομμάτων που παραβρέθηκαν 
(βουλευτές και κομματικά στελέχη από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 
ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ τάχθηκαν αλληλέγγυοι με το αί-
τημα του συνεταιριστικού κόσμου, τονίζοντας ότι θα 
πιέσουν από την πλευρά τους για την ικανοποίησή του. 

Καθοριστικής σημασίας για την δυνατότητα των 
οινοποιητικών επιχειρήσεων να συνεχίσουν την λει-
τουργία τους χαρακτήρισαν ο πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ 
Χρ. Μάρκου και ο γεν. διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης 
την υιοθέτηση της πρότασης του κλάδου από την τρά-
πεζα, στην οποία πρέπει να τονισθεί ότι δεν εξαιρέθη-
καν τα ιδιωτικά οινοποιεία τα οποία ομοίως ωφελού-
νται από τις ενέργειες της ΚΕΟΣΟΕ. 
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12μηνη παράταση στην 1η δόση
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Διεθνές συμπόσιο 
ΑΜΠΕΛΟΣ 2013 
στη Σαντορίνη

13ος Διεθνής 
διαγωνισμός Οίνου 
Θεσσαλονίκης

VINEXPO - ISWR
Mελέτη 2012-16

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

Οινοπνευματικά
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Τ ον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις από τα 
μνημονιακά μέτρα και την αλλαγή στη φορολογία 

έκρουσε η ΠΑΣΕΓΕΣ, επισημαίνοντας ότι επιβαρύνουν 
τους αγρότες κατά 2 δις ευρώ, ουσιαστικά δηλαδή εξα-
νεμίζουν τις άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις.

Οι σχετικές αναφορές έγιναν σε έκτακτη πανελλαδι-
κή σύσκεψη στις 31/1, όπου ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ 

Τζ. Καραμίχας άσκησε δριμεία κριτική στο υπουργείο 
Αγρ. Ανάπτυξης για τη μη χάραξη νέας αγροτικής πολι-
τικής, ενώ στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, ο ν. 4015/11 χα-
ρακτηρίζεται ανεφάρμοστος, για τη φορολογία προτεί-
νεται η λήψη ισοδύναμων και επίσης ζητείται η μακρο-
χρόνια ρύθμιση των εγγυημένων οφειλών.

Το ψήφισμα στη σελίδα 7

Έντονη αντίδραση από Copa Cogeca στις σχεδιαζόμενες περικοπές 
των γεωργικών δαπανών (και όχι μόνο) του νέου κοινοτικού προϋ-

πολογισμού 2014-2020.
Τόνισαν μάλιστα ότι θα πρέπει να διατηρηθούν, καθώς αντιπροσω-

πεύουν μικρό μέρος των δημοσίων δαπανών, και επισήμαναν ως πα-
ράδοξο το γεγονός της μείωσης σε μια εποχή που υπάρχει ανησυχία για 
την ασφάλεια των τροφίμων. 
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Ο ύτε προσωρινό ούτε μεταβατι-
κό αλλά μόνιμο. Αυτό προτεί-

νει η ομάδα Οίνος της Copa Cogeca 
για το νέο καθεστώς αδειών φύτευ-
σης, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει 
από το 2019, προς την Commission. 

Η πρόταση κατατέθηκε ήδη στη 
συνεδρίαση της Συμβουλευτικής 
Ομάδας Οίνου (12/2), ενώ μια μέ-

ρα πριν είχε συνεδριάσει η Ομάδα 
«Οίνος» εξετάζοντας λεπτομερώς 
τα συμπεράσματα της Ομάδας 
Υψηλού Επιπέδου για τις άδειες 
φύτευσης. Και στις δυο συνεδριά-
σεις συμμετείχαν από την ΚΕΟΣΟΕ ο 
πρόεδρος Χρ. Μάρκου και ο Δ/ντής 
Παρ. Κορδοπάτης.

Σελ. 4

Ξ εκίνησε την 1η Μαρτίου και λήγει στις 15/5 η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την (επιδο-

τούμενη) αναδιάρθρωση ή μετατροπή αμπελώνων. 
Σημειώνεται ότι η κατανομή των ποσών στο μέτρο 

του Εθνικού Φακέλου για το διάστημα 2013-2014 τε-
λεί υπό διαπραγμάτευση. 

Κατά 2 δις επιβαρύνονται οι αγρότες! 

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

εκκρεμεί η μετατροπή σε μακροπρόθεσμο χαμηλότοκο δάνειο

«Όχι» στην περικοπή 
γεωργικών δαπανών

Έως 15/5 οι αιτήσεις 
για αναδιάρθρωση αμπελώνων

Ομάδα Οίνος: Μόνιμο το νέο 
καθεστώς αδειών φύτευσης

Είθε αυτός να είναι ο τελευταίος 
Γολγοθάς της ύφεσης και των 

σκληρών μέτρων
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!



Μ ε διπλή επιτυ-
χία στέφθηκε 

η συμμετοχή της ΕΑΣ ΠΕ-
ΖΩΝ στην 22η Διεθνή Έκ-
θεση Τροφίμων-Ποτών 
DETROP και OENOS που 
διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη 
από 7-10 Μαρτίου.

Καταρχήν, η ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 
απέσπασε το 2o βραβείο 
ετικέτας στην κατηγορία 
των αλκοολούχων ποτών 
στα Gold Label Awards 
2013 για το νέο ready-to-
drink ποτό που ακούει στο 
όνομα FIZZ και κυκλοφο-
ρεί σε μπουκάλι των 275ml 
«τυλιγμένο» σε μία πρωτό-
τυπη, fun ετικέτα (φωτο). 
Με βάση το κρασί, το FIZZ 

«παίζει» με φρούτα για να δημιουργήσει τα 4 
νέα ποτά: λευκό κρασί με ροδάκινο και μήλο 
και ροζέ με κεράσι και καρπούζι.  Με 9% πε-
ριεκτικότητα σε αλκοόλ, το FIZZ πίνεται πα-
γωμένο, αφήνοντας μια γλυκιά, φρουτένια 
γεύση. 

Επίσης, η ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ βραβεύτηκε από 
την διοργανώτρια Helexpo με τον ειδικό 

έπαινο διοργανωτή για την οργανωμένη πα-
ρουσία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική 
του περιπτέρου της, που είχε κεντρικό θέμα το 
νέο ανθρακούχο φρουτοκρασί FIZZ. 
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Περιοδική 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

Μ ε υψηλό ποσοστό βραβεύσεων 
(69%) σε σύνολο 553 συμμετοχών, 

ολοκληρώθηκε ο 13ος Διεθνής Διαγωνισμός 
Οίνου Θεσσαλονίκης. 

Συνολικά απονεμήθηκαν 110 χρυσά και 38 
ασημένια μετάλλια, αφού υπάρχει ο κανονι-
σμός του διαγωνισμού που ορίζει ότι το ανώ-
τερο όριο των βραβεύσεων δε μπορεί να ξε-
περνά το 30% των συμμετοχών.

Εξαιτίας της κρίσης μειωμένη ήταν η συμμε-
τοχή των οινοποιητικών συνεταιρισμών, αλλά 
η συγκομιδή τους αξιόλογη αφού η συντριπτι-
κή πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν απο-
κόμισαν κυρίως χρυσά μετάλλια (ΕΑΣ Θηρα-
ϊκών Προϊόντων, ΕΟΣ Σάμου, ΚΑΪΡ ΑΕ, ΑΑΟΣ 
Βαένι Νάουσα, ΑΟΣ Μεσσηνίας ο Νέστωρ).

Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν με χρυσό με-
τάλλιο:
• Η Ένωση συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊό-

ντων, για το Vinsanto 4 και 8 ετών παλαίω-
σης, καθώς και για το «Νυχτέρι»,  

• η ΕΟΣ Σάμου για το Samos Grand Cru 
V.D.N, το Samos Nectar V.N.D. και το  
Samos Vin Doux V.D.L,

• η ΚΑΪΡ για το Ρόδος 2400, και το Muscat 
de Rhodes, 

• η ΑΑΟΣ Βαένι Νάουσα για το Δαμασκη-
νός.
Ασημένιο μετάλλιο πήραν για το 

Cabernet Sauvignon ο Αγρ. Οινοποιητικός 
Συνεταιρισμός Μεσσηνίας «Νέστωρ» και για 
το Maestro Ξηρό η ΚΑΪΡ.   

Διεθνές Συμπόσιο AΜΠΕΛΟΣ 2013 
στη Σαντορίνη 30-31 Μαΐου

Ο Πανεπιστημιακός Δρ. Σέρκος Χαρουτουνιάν 
στο τιμόνι του ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ένωση Πεζών, βράβευση στη 
Detrop 2013 του ανθρακούχου 

κοκτέιλ κρασιού FIZZ

Υπό την αιγίδα της ΚΕΟΣΟΕ

Τ ο  3ο Διεθνές Συμπόσιο AMPELOS με θέ-
μα «Εξελίξεις στον Αμπελοοινικό Το-

μέα» θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου 
2013, στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο της καθιε-
ρωμένης σειράς των ετήσιων αγροτικών συ-
νεδρίων που πραγματοποιούνται στο νησί και 
διοργανώνονται από την ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΑ με συνδιοργανωτή την Ένωση Συνεται-
ρισμών Θηραϊκών Προϊόντων.

Το AMPELOS 2013 έχει τεθεί επίσης υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Δήμου Θήρας και απο-
τελεί επίσης μια από τις κεντρικές δράσεις του 
“2013 Έτος Γαστρονομίας στη Σαντορίνη”.

Το AMPELOS 2013 αποτελεί τη συνέχεια 
των προηγούμενων διεθνών συμποσίων της 
σειράς που είχαν πραγματοποιηθεί το 2003 

και 2006 αντίστοιχα. Από τότε οι εξελίξεις στον 
παραγωγικό αμπελώνα, την οινοποιητική τε-
χνική και τεχνολογία και τη διεθνή αγορά οί-
νου έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον 
αμπελοοινικό τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο.

Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι οι εξελί-
ξεις στην αναπτυξιακή αμπελουργία στο πλαί-
σιο της κλιματικής αλλαγής, η πρόοδος και οι 
καινοτόμες αλλαγές στην οινοποίηση, οι νέες 
στρατηγικές προώθησης των οινικών προϊό-
ντων στις νέες οικονομικές συνθήκες που δι-
αμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θε-
σμικές αλλαγές και οι νέες τάσεις στην εφαρ-
μογή της ορθής αμπελουργικής και οινοποιη-
τικής πρακτικής.

Κεντρικός Ομιλητής του συνεδρίου θα είναι 

ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων καθ. Αθανάσιος Τσαυτάρης και τιμώμε-
νο πρόσωπο θα είναι η κα Σταυρούλα Κουρά-
κου-Δραγώνα.

Πρόεδρος του Συνεδρίου, ο οποίος συμμε-
τέχει και στην Επιτροπή προγράμματος θα εί-
ναι ο Καθηγητής κ. Μ. Σταυρακάκης (Εργα-
στήριο Αμπελολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών), ενώ στην Επιτροπή θα συμμετέ-
χουν και οι:
• Gilles de Revel, (Professor, Dean Faculty of 

Enology, University of Bordeaux, France)
• Denis Rusjan, (Associate Professor, Vitivini-

culture, Biotechnical Faculty, University of 
Ljubljana, Slovenia)

• Diego Tomasi, (Researcher, Centro di Ri-
cerca per la Viticoltura, Consiglio per la Ri-

cerca e la Sperimentazione in Agri-coltura, 
Italy)

• Δημήτρης Δαμιανός, Καθηγητής, (Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας)

• Στέφανος Κουνδουράς, Επ. Καθηγητής, 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης)

• Γιώργος Κοτσερίδης, Επ. Καθηγητής, (Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

• Κατερίνα Μπινιάρη, Επ. Καθηγήτρια, (Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

• Νικόλαος Νικολάου, Καθηγητής, (Γεωπονι-
κή Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/
νίκης).  
Στο συνέδριο θα αναπτυχθούν τρεις θεματι-

κές ενότητες για την Αμπελουργία, την Οινο-
λογία και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα.

Μ ια πολύπλευρη προ-
σωπικότητα από τον 

πανεπιστημιακό χώρο, του καθη-
γητή Σέρκο Χαρουτουνιάν, που 
συνεργάζεται επί πολλά χρόνια 
με την ΚΕΟΣΟΕ επέλεξε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρης για τη 
θέση του προέδρου του ΕΛΓΟ – 
Δήμητρα.

Ο Καθ. Σέρκος Χαρουτουνιάν 
διακρίνεται από ένα μόνιμο και 
ανήσυχο πνεύμα που έχει σαν 
αποτέλεσμα την παραγωγή ερευ-
νητικού έργου και στον τομέα του 
Οίνου.

Ειδικά με την ΚΕΟΣΟΕ και συ-
νεταιρισμούς μέλη της η συνερ-
γασία έχει παράξει πλούσιο ερευ-
νητικό έργο μέσω της υλοποίη-
σης ερευνητικών προγραμμά-
των όπως το «Οίνος και Υγεία» 
(για την ευεργετική επίδραση 
πολυφαινολών στην ανθρώπινη 
υγεία), το πρόγραμμα «Διόνυσο» 
(διαχείριση γεωργικών αποβλή-
των, που βραβεύτηκε από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή) το πρόγραμ-
μα «Αύξηση της Προστιθέμενης 
Αξίας Επιλεγμένων Ελληνικών Οί-
νων, μέσω της Πιστοποίησης της 
Περιοχής Προέλευσής τους» κ.α.

Το πλούσιο βιογραφικό του 
Καθ. Σ. Χαρουτουνιάν επιβεβαι-
ώνει την πολυσχιδή του δραστη-
ριότητα, αλλά και την εγγύηση 
για τη δημιουργική αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που ενέχει η νέα 
του θέση ως προέδρου του ΕΛΓΟ 
Δήμητρα, για την οποία ολόκλη-
ρος ο αγροτικός χώρος και ιδιαί-
τερα ο συνεταιριστικός του εύχε-
ται καλή επιτυχία.

Σημειώνεται ότι ο κ. Χαρου-
τουνιάν είναι καθηγητής στο Γε-
ωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών από το 2002 έχει διδάξει σε 
αρκετά πανεπιστήμια του εξωτε-

ρικού, διαθέτει πλούσιο συγγρα-
φικό επιστημονικό έργο και κατά 
περιόδους έχει εκπροσωπήσει τη 
χώρα συμμετέχοντας με την επι-
στημονική του ιδιότητα σε επι-
τροπές της Ε.Ε.

13ος Διεθνής Διαγωνισμός 
Οίνου Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία, εν τω μεταξύ, διεξήχθη-
σαν και φέτος οι οινικές εκθέσεις ΔΕ-
ΤΡΟΠ στη Θεσσαλονίκη και Διονύσια 
13 στην Αθήνα. Οι συνεταιρισμοί ήταν 
παρόντες και στις δυο εκθέσεις, που 
προάγουν με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά η κάθε μια την κουλτούρα γύρω 
απ’ το κρασί και την εξωστρέφεια. 
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Τ ο πρώτο βήμα με την 12μηνη παράτα-
ση των ανεξόφλητων οφειλών (α’ δό-

ση) έγινε, εκκρεμεί το δεύτερο και σημαντικό-
τερο: η μετατροπή του άτοκου δανείου σε μα-
κροπρόθεσμο, με χαμηλό επιτόκιο και χωρίς 
πλέον την εγγύηση του δημοσίου. 

Η λύση αυτή ισοδυναμεί με το ελάχιστο 
οξυγόνο που έχουν ανάγκη οι οινοποιητικοί 
συνεταιρισμοί για να κρατηθούν στη ζωή και 
ήδη εδώ και μήνες η ΚΕΟΣΟΕ έχει κάνει πλή-
θος επαφών και ενεργειών προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Το άλλο μέρος, η πιστώτρια Πειραιώς, δεν 
αποκλείει τη λύση, μένουν όμως πολλές λε-
πτομέρειες προς συμφωνία και ιδίως το ζή-
τημα των εγγυήσεων, καθώς πλέον δεν θα εί-
ναι το δημόσιο εγγυητής όπως συνέβαινε με 
το άτοκο, η διευθέτηση του ζητήματος με την 
ρευστοποίηση του ενεχύρου κ.λπ. 

Για μια ρύθμιση που θα διασφαλίζει σημα-
ντικά τα συμφέροντα του κλάδου, η ΚΕΟΣΟΕ 
προχωρεί στη συγκρότηση μιας διαπραγμα-
τευτικής επιτροπής που θα αναλάβει το βάρος 
των διαπραγματεύσεων με την Πειραιώς. Σχε-
τική απόφαση ελήφθη στην έκτακτη πανελλα-
δική σύσκεψη που έγινε στις 28/3 στα γραφεία 
της Οργάνωσης, με τη συμμετοχή βουλευτών 
και εκπροσώπων και των κομμάτων που στη-
ρίζουν την κυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) 

και της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ).
Στην επιτροπή θα μετέχουν εξειδικευμένοι 

τεχνοκράτες και στελέχη της Οργάνωσης και 
του κλάδου, πιθανότατα δε θα πλαισιωθεί και 
με εκπροσώπους των κομμάτων. Στη σχετική 
συζήτηση που έγινε στη σύσκεψη, οι εκπρό-
σωποι των κομμάτων δήλωσαν ήδη πρόθυμοι 
να συνδράμουν. 

Σύσκεψη
Στις 29 Μαρτίου υπεγράφη από τον ανα-

πληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊ-
κούρα η απόφαση για την χρονική μετάθεση 
της α’ δόσης του περασμένου Δεκεμβρίου. Σε 
δήλωσή του ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε: «αντι-
μετωπίζεται ένα ζήτημα στο πλαίσιο των εγ-
γυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιαίτε-
ρες δημοσιονομικές, νομικές, αλλά και διοικη-
τικές προεκτάσεις, διασφαλίζοντας το δημό-
σιο συμφέρον και στηρίζοντας επί της ουσίας, 
στο πλαίσιο των τρεχουσών δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων, τη συνεταιριστική επιχειρημα-
τικότητα».   

Μια μέρα πριν, στη σύσκεψη στις 28 Μαρτί-
ου, οι εκπρόσωποι των οινοποιητικών επιχει-
ρήσεων είχαν περιγράψει με μελανά χρώματα  
τη θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι οινο-
ποιητικοί συνεταιρισμοί εξ αιτίας της κρίσης 
και της χρηματοδοτικής ασφυξίας, ζητώντας 

λύσεις εδώ και τώρα. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της 

οργάνωσης Χρ. Μάρκου καθώς και ο γεν. δι-
ευθυντής Παρ. Κορδοπάτης επισήμαναν ότι 
υπήρξε έως τώρα θετική κατ’ αρχήν αντιμε-
τώπιση του αιτήματος από πλευράς αρμο-
δίων, που μένει όμως να επαληθευθεί με την 
υπογραφή υπουργικής απόφασης. Οι επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι εκρη-
κτικές, τόνισαν, και σε συνδυασμό με την 
απόλυτη έλλειψη ρευστότητας είναι απολύ-
τως αναγκαία η χρονική μετάθεση της απο-
πληρωμής των δανείων με ευνοϊκούς όρους 

(χαμηλό επιτόκιο, επιμήκυνση ώστε οι οι-
νοποιητικές επιχειρήσεις να μπορούν να το 
αποπληρώσουν).

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν: οι βουλευ-
τές της Ν.Δ. Γ. Βλάχος και Λ. Αυγενάκης κα-
θώς και ο υπεύθυνος του Αγροτικού Ξεν. Βερ-
γίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β. Κεγκέρο-
γλου και ο υπεύθυνος αγροτικού Θαν. Παπα-
δόπουλος, ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Θ. Ψύρ-
ρας, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Καρακώστας και 
από το ΚΚΕ ο Γ. Γκικόπουλος. Παρευρέθη επί-
σης και ο Θ. Παπαγεωργίου από την ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. 

Π λήρης ευθυγράμμιση στην κατανομή των ποσών 
στις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Στήρι-

ξης 2014-2018 υπήρξε μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΑΑΤ 
και της ΚΕΟΣΟΕ, ΕΔΟΑΟ και ΣΕΟ.

Με δεδομένο ότι κατανέμονται κατ’ έτος 23.963.000 €, 

σε οκτώ πλέον δράσεις και ότι για το έτος 2014 η κατανομή 
ακολούθησε τη λογική της προηγούμενης τετραετίας 2009-
2013, η διάρθρωση των ποσών του Εθνικού Φακέλου που 
προτείνεται στην πολιτική ηγεσία του ΥΑΑΤ είναι η ακόλου-
θη:

*Το ποσό αφορά μόνο την κοινοτική συνδρομή που απο-
τελεί το 50% του συνολικού ποσού που δαπανάται κατ’ έτος.

Από το έτος 2015 και μετά η Ενιαία Ενίσχυση οιναμπέ-
λων μεταφέρεται στην πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων 

του Α΄ Πυλώνα.
Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται δυο φο-

ρές κατ’ έτος με μεταφορά κονδυλίων σε άλλες δράσεις, 
εφόσον σ’ αυτό έχει δηλωθεί έστω και μηδενικό ποσό.

Διαπραγματευτική Επιτροπή συγκροτεί η ΚΕΟΣΟΕ
ενόψει των διαβουλεύσεων για την μετατροπή του άτοκου

Μετά την απόφαση για τη χρονική μετάθεση  της α’ δόσης

Είναι βέβαιο ότι μέχρι 31/12/2013 τα ελληνικά οινοποιεία θα εί-
ναι αδύνατο να καταβάλλουν και τις δυο δόσεις μαζί και για το λό-
γο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ έχει ήδη δρομολογήσει συναντήσεις σε υψη-
λό επίπεδο με την Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, ώστε να συμφωνηθεί 
η δημιουργία ενός νέου δανειακού προϊόντος σε μακροπρόθεσμη 
βάση, με χαμηλό επιτόκιο και διασφαλισμένες εγγυήσεις πλέον 
από τα δανεισθέντα οινοποιεία.

Συμφωνώντας με το πολιτικό πλαίσιο η ΚΕΟΣΟΕ (επιχειρηματο-
λογία για διάρκεια και επιτόκιο) αγκάθι παραμένει η σύσταση εγ-
γυήσεων (με δυσκολία και στις εμπράγματες εγγυήσεις) θέμα που 
η τράπεζα θα συμφωνήσει με ένα έκαστο των συμβαλλομένων.

Είναι όμως προφανές ότι και τα δυο μέρη (Τράπεζα και δανειο-
λήπτες) θα διαπραγματευθούν σε ένα περιβάλλον που η συγκυρία 
της οικονομικής κρίσης διαμορφώνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
- Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, υφίσταται μόνο στα χαρ-

τιά, αφού ακόμα και στην περίπτωση κατάπτωσης της, τα Δημό-
σια Ταμεία δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν τα ποσά 
στα πιστωτικά ιδρύματα.

- Το θέμα των συνολικών εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 
αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα, γιατί στις περισσότερες περιπτώ-
σεις οι δανειολήπτες ή δεν έχουν να πληρώσουν έστω και εάν τα 
χρέη της βεβαιωθούν από τις ΔΟΥ ή έχουν ήδη πτωχεύσει. Το 
γεγονός αυτό θα δημιουργήσει μια διόγκωση των δαπανών του 
Δημοσίου, που δεν έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό και 
τινάζει στον αέρα τις προβλέψεις της Τρόικα.

- Οι δανειολήπτες αντιμετωπίζονται από τις δανείστριες τράπε-
ζες συλλήβδην για όλα τους τα δάνεια είτε είναι εγγυημένα από 
το Ελληνικό Δημόσιο, είτε όχι. Αυτό σημαίνει ότι και στην πε-
ρίπτωση των άτοκων δανείων των οινοποιείων, εφόσον υπάρ-
χουν και άλλα ληξιπρόθεσμα δάνεια, η τράπεζα θα θελήσει να 
τα αντιμετωπίσει συνολικά.

- Μερικά από τα δάνεια των συνεταιρισμών βρίσκονται ήδη στην 
«κακή τράπεζα» και στην περίπτωση αυτή ο εκκαθαριστής που 
έχει οριστεί, θα επιδιώξει την καλύτερη δυνατή λύση για τα συμ-
φέροντα της εκκαθάρισης.

- Οι τράπεζες επιθυμούν την ρύθμιση γιατί γνωρίζουν ότι το Ελ-
ληνικό Δημόσιο έστω και αν καταπέσουν οι εγγυήσεις δεν μπο-
ρεί να τις ικανοποιήσει, ενώ με τη ρύθμιση θα εγγραφούν έσοδα 
στους ισολογισμούς τους, βελτιώνοντας την εικόνα τους.
Οι παράμετροι αυτές αποτελούν τα συν και τα πλην στη δια-

πραγμάτευση που επίκειται να ξεκινήσει και είναι προς το συμφέ-
ρον και των δυο μερών να επέλθει βιώσιμη συμφωνία, ώστε στο 
εγγύς και απώτερο μέλλον να υπάρχουν επιχειρήσεις που να μπο-
ρούν να δανείζονται και τράπεζες που να είναι σε θέση να δανεί-
ζουν. 

«Αγκάθια» 

Απόφαση 
Η οφειλόμενη χρεολυτική δόση της 31.12.2012 δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 

31.12.2013.  Οι τόκοι που αφορούν στην ως άνω δόση και θα παραχθούν για το χρονικό δι-
άστημα από 1.1.2013 έως και την εξόφληση αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τους δανειολή-
πτες και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις  της αριθμ. 2/65089/0025/2.10.2009 υπουργικής απόφασης και επιθυμούν να 
αναστείλουν την καταβολή της δόσης που ήταν καταβλητέα μέχρι 31.12.2013 οφείλουν να 
υποβάλουν σχετική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα με καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής την 31/5/2013.

Προϋπόθεση για την επίτευξη της αναστολής καταβολής της δόσης αποτελεί η ρητή συ-
ναίνεση της πιστώτριας τράπεζας».

Ομοφωνία υπουργείου και φορέων 
οίνου για την κατανομή των ποσών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Τ ην παροχή πρόσθετων στοιχείων ζητά η 
Commission σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟ-

ΣΟΕ σχετικά με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που επικρά-
τησαν στις αρχές του καλοκαιριού του 2011, προκειμένου ν’ 
αποφασίσει οριστικά εάν θα εγκρίνει την αποζημίωση μέσω 
των ΠΣΕΑ των ζημιών που υπέστησαν οι αμπελουργοί από 
την «επέλαση» του περονόσπορου το 2011.

Παρότι στη μελέτη της ομάδας με πρόεδρο τον καθηγη-
τή του ΓΠΑ κ. Μ. Σταυρακάκη παρατίθενται αναλυτικά με-
τεωρολογικά στοιχεία, η Commission διερευνά εάν την επο-
χή εκείνη επικράτησαν «ακραία δυσμενή φαινόμενα», φαι-
νόμενα δηλαδή που είχαν τη μορφή θεομηνίας. 

Παρότι οι κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν την πε-
ρίοδο εκείνη στην Κρήτη, την Νεμέα, την Εύβοια, τη Βοιω-
τία και τον Τύρναβο αποτελούν την κύρια αιτία προσβο-
λής των αμπελώνων από τον περονόσπορο, χωρίς τη δυνα-

τότητα αντιμετώπισης του με τα συνήθη μέσα, αφού τις δι-
αδοχικές βροχοπτώσεις ακολουθούσε ηλιοφάνεια, διαφαί-
νεται ότι για την Commission βασικό ρόλο παίζει η ένταση 
των φαινομένων.

Μετά την απάντηση του ΥΑΑΤ προς την Commission, (από 
την ομάδα που είχε κάνει την μελέτη), η τελευταία οφείλει 
εντός μηνός να λάβει την οριστική απόφαση που αφορά 
την σύμφωνη γνώμη της περί του δικαιώματος αποζημίω-
σης των αμπελοκαλλιεργητών από τα ΠΣΕΑ υπό την προϋ-
πόθεση βέβαια ότι δεν θα ανακύψουν και νέα ερωτήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, έρχονται 
τα δύσκολα, αφού το υπουργείο Οικονομικών σε περίπτω-
ση θετικής απάντησης της Commission θα πρέπει να δια-
θέσει από τον προϋπολογισμό, τα κονδύλια που ο ΕΛΓΑ θα 
υπολογίσει με σύστημα εκτιμήσεων απολογισμού των ζη-
μιών.

   Μέτρο 2014 2015 - 2018
1.Ενιαία Ενίσχυση Οιναμπέλων 16.000.000 -
2. Προβολή Προώθηση Οίνων σε Τρίτες Χώρες 4.000.000* 32.000.000 
3. Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων 3.963.000 40.000.000    
4. Πράσινος Τρύγος 0 0
5. Ταμεία Αλληλοβοηθείας 0 0
6. Ασφάλιση συγκομιδής 0 0
7. Επενδύσεις Επιχειρήσεων 0 23.852.000
8. Απόσταξη υποπροϊόντων 0 0
Σύνολο 23.963.000 95.852.000

Σήριαλ ο περονόσπορος 2011 μέσω ΠΣΕΑ
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Μόνιμο καθεστώς, κριτήρια
στην κατανομή

Σ υνεδρίασε στις 
11/2/2013 στις Βρυξέλ-
λες η Ομάδα Εργασίας 

«Οίνος» της Copa-Cogeca με 
την συμμετοχή και της ΚΕΟΣΟΕ, 
ενώ στις 12/2/2013 συνεδρίασε 
και η Συμβουλευτική Ομάδα 
Οίνου με την συμμετοχή όλων 
των εκπροσώπων του ευρωπαϊ-
κού κλάδου και της Commission.

Κεντρικό θέμα στην συνεδρία-
ση της Ομάδας Οίνος της Copa-
Cogeca (11/2) ήταν οι προτά-
σεις της Οργάνωσης, μετά την 
έκδοση των συμπερασμάτων 
της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου 
(ΟΥΕ), όσον αφορά την εξέλιξη 
του καθεστώτος των δικαιωμά-
των φύτευσης.

Στο προηγούμενο διάστημα 
η Copa-Cogeca είχε αποστείλει 
σχετικό ερωτηματολόγιο στις 
οργανώσεις μέλη της, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο πο-
λιτικών κατευθύνσεων για το εν 
λόγω θέμα.

Κεντρικά σημεία των προτά-
σεων της Copa-Cogeca τα οποία 
παρουσίασε στην συνεδρίαση 
της Συμβουλευτικής Ομάδας Οί-
νου (12/2) αποτέλεσαν:
- Ο πολιτικός στόχος της διαχεί-

ρισης του ευρωπαϊκού αμπε-
λουργικού δυναμικού που θα 
πρέπει να αποσκοπεί:

- στη διατήρηση της ευρωπα-
ϊκής παραγωγής που βασίζε-
ται στις οικογενειακές εκμε-
ταλλεύσεις οι οποίες δημιουρ-
γούν απασχόληση σε τοπικό 
επίπεδο,

- στην διαχείριση του δυναμι-
κού παραγωγής που δημιουρ-
γεί ισορροπία στην αγορά και 
προσαρμόζει την προσφορά 
στη ζήτηση και

- στην διαφοροποίηση της προ-
σφοράς που εξασφαλίζει την 

βιωσιμότητα των ιδιαίτερων 
αμπελουργικών ζωνών της ΕΕ. 

Eιδικότερα συζητήθηκαν:
- Η αναγκαιότητα καθορισμού 

χρονικής διάρκειας του νέου 
συστήματος, το οποίο δεν θα 
πρέπει να θεωρείται προσω-
ρινό ή μεταβατικό, αλλά μόνι-
μο σύστημα, το οποίο προτεί-
νεται να ισχύσει από 1/1/2019.

- Ο καθορισμός ετήσιας αύξη-
σης του ευρωπαϊκού αμπελώ-
να, η οποία δεν θα πρέπει να 

ξεπερνάει το 0,5%, δεδομέ-
νου ότι μεγαλύτερη αύξηση 
θα αντιπροσωπεύει φύτευση 
μεγάλων εκτάσεων στην Γαλ-
λία, Ιταλία, Ισπανία. Στο σημείο 
αυτό η ελληνική αντιπροσω-
πεία υπό την ΚΕΟΣΟΕ αντιπρό-
τεινε την εφαρμογή ποσοστού 
0-2% με ταυτόχρονη απόφαση 
του κάθε Κράτους Μέλους για 
το ποσοστό που θα υιοθετή-
σει στο εύρος αυτό. Η τεκμη-
ρίωση της ΚΕΟΣΟΕ στηρίχθη-

κε, στην τάση της ευρωπαϊκής 
παραγωγής που βαίνει μειού-
μενη, στην επενέργεια δυσμε-
νών κλιματικών φαινομένων 
στο μέλλον (κλιματική αλλαγή) 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
μετεωρολόγων και στην αυξα-
νόμενη διακίνηση χύμα οίνων 
στο ευρωπαϊκό έδαφος από 
Τρίτες Χώρες.

- Η απονομή των νέων αδειών 
να γίνει βάσει οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών κριτηρίων.

- Ο ρόλος των επαγγελματικών 
οργανώσεων για την κατανο-
μή των αδειών να είναι συμ-
βουλευτικός σε κάθε Κράτος 
Μέλος.

- Να προβλεφθούν μεταβατικές 
διατάξεις για τα δικαιώματα 
φύτευσης στο χαρτοφυλάκιο 
(Αποθεματικό) κατά την αλλα-
γή στο νέο σύστημα.
Η ΚΕΟΣΟΕ σε επιμέρους συνα-

ντήσεις με την Commission έθε-
σε επί τάπητος την απαρέγκλι-
τη αναγκαιότητα οι ευρωπαίοι 
αμπελουργοί που κατέχουν σή-
μερα δικαιώματα φύτευσης να 
συνεχίσουν να διαχωρίζονται 
από τους αδειούχους φύτευσης, 
δεδομένου ότι οι άδειες φύτευ-
σης και δωρεάν θα διατίθενται 
και δεν θα είναι μεταβιβάσιμες.

Ο ι διοργανωτές της Vinexpo ανα-
κοίνωσαν πρόσφατα τα αποτε-
λέσματα μελέτης που εκπονούν 

παραδοσιακά για την παγκόσμια αγορά 
οίνου σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, μαζί 
με την εταιρεία ISWR. Ο Robert Beynat, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Vinexpo, χαι-
ρέτισε την ακρίβεια των προηγούμενων 
προβλέψεων για την παγκόσμια κατανά-
λωση, που έγιναν με περιθώριο σφάλμα-
τος μικρότερο από 1%.

Πριν χρόνια περιέγραφε το πανόρα-
μα ενός κόσμου που θα χαρακτηρίζεται 
από τις αποτυχίες παραγωγής και εμπο-
ρίας της Αυστραλίας, καθώς και τις δυνα-
τότητες ανάπτυξης των ΗΠΑ και της Κί-
νας, την κατανάλωση που κινείται προς 
όλο και καλύτερα κρασιά πιο ακριβά σε 
μέσες τιμές και τις εξαγωγές που ποικίλ-
λουν ανάλογα με τη χώρα, την επιτυχία 
των ιταλικών εξαγωγών κατά τα τελευ-
ταία χρόνια, αλλά και την καλή σχέση τι-
μής των γαλλικών κρασιών, καθώς και 
την ένταξη των ροζέ κρασιών στην μόδα 

της κατανάλωσης.
Περιληπτικά η νέα μελέτη της Vinexpo 

προβλέπει:

Παραγωγή 
Η σημερινή ιεραρχία θα επηρεασθεί 

από τη διαθεσιμότητα γης. Η Γαλλία θα 
παραμείνει πρώτη παραγωγός χώρα αλ-
λά η Κίνα θα «ανέβει» δυο θέσεις (σήμερα 
όγδοη) και θα ξεπεράσει τη Χιλή.

Κατανάλωση σε όγκο
Νέα άνοδο προβλέπει η μελέτη κα-

τά 5,3% (έναντι προηγούμενης 2,8%)με 

ανακατατάξεις ως προς τις καταναλώτρι-
ες χώρες, στις οποίες προβάδισμα θα πά-
ρουν οι ΗΠΑ.

Ως προς την κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση η κατάσταση θα παραμείνει σταθερή 
με τη Γαλλία πρώτη, ενώ προβλέπεται η 
επιβράδυνση της μείωσης της κατανά-
λωσης της.

Την «εκρηκτικότερη» αύξηση της κατά 
κεφαλήν κατανάλωσης, προβλέπεται να 
έχουν οι ΗΠΑ.

Κατανάλωση σε αξία
Η στροφή προς την κατανάλωση σε 

premium οίνους θα συνεχισθεί (2007-
2011 / +8,7% και 2012-2016 / +15,3%) με 
κύριες αγορές αυτές των ΗΠΑ, του Ηνω-
μένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Μεγάλο 
ερωτηματικό η Κίνα που μπορεί να κάνει 
την έκπληξη.

Εισαγωγές
Και πάλι η αγορά των ΗΠΑ θα διατηρή-

σει την πρώτη θέση με δεύτερο το  Ηνω-
μένο Βασίλειο.

Αύξηση προβλέπεται και για τις Κάτω 
Χώρες, το Βέλγιο και τη Σουηδία

Εξαγωγές
Δυναμικό πλασάρισμα της Ιταλίας σε 

όγκο και διατήρηση της Γαλλίας στην 
πρώτη θέση σε αξία προβλέπει η μελέτη.

Σε μέσες τιμές η μελέτη προβλέπει τα 
κρασιά της Γαλλίας καλύτερα τοποθετη-
μένα ($ 5,3), της Γερμανίας ($ 2,5), των 
ΗΠΑ ($ 2,2), της Αυστραλίας ($ 2,1), της 
Αργεντινής ($ 2), της Χιλής ($ 1,9) και της 
Ισπανίας ($ 1,1).

Vinexpo-ISWR Μελέτη 2012-2016: 
Προς επανεκκίνηση η παγκόσμια κατανάλωση
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Ν α διατηρηθούν στα σημε-
ρινά επίπεδα οι γεωργικές 
δαπάνες ζήτησε η Copa 

Cogeca παρεμβαίνοντας για άλλη μια 
φορά στο θέμα των σχεδιαζόμενων περι-
κοπών του νέου κοινοτικού προϋπολογι-
σμού 2014-2020. 

Αφορμή υπήρξε η ψηφοφορία (23/1) 
στην Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, 
που προτείνει σαφώς πιο βελτιωμένα μέ-
τρα σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτρο-
πής.

Την θέση του Ευρωκοινοβουλίου χαι-
ρέτησαν Copa Cogeca, επισημαίνοντας 
ότι η ταχεία και θετική απόφαση σχετικά 
με τη νέα ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ για το διάστημα 2014-2020 είναι ζωτι-
κής σημασίας για τον τερματισμό της αβε-
βαιότητας που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 
αγρότες.

Αναλυτικότερα, επί του θέματος, ο Γενι-
κός Γραμματέας των δύο οργανώσεων, κ. 
Pekka Pesonen, δήλωσε «Είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι ότι κά-
ποια από τα αιτήματά μας έχουν ληφθεί 
υπόψη. Χαιρετίζουμε την ψήφο των ευ-
ρωβουλευτών υπέρ της ρύθμισης του δυ-
ναμικού παραγωγής των οίνων της ΕΕ. 
Χαιρετίζουμε, επίσης, την αύξηση της ευ-
ελιξίας όσον αφορά τα μέτρα για το πρα-
σίνισμα της ΚΑΠ. Ειδικότερα, οι συμβιβα-
στικές τροπολογίες προσφέρουν κάποια 
ευελιξία όσον αφορά τη διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών και τους μόνιμους βο-
σκότοπους. Αλλά έχουμε σοβαρές ανη-
συχίες ότι η ΕΕ θα είναι το μόνο κράτος 
που θα έχει περικοπές στο γεωργικό δυ-
ναμικό της σε μια εποχή όπου υπάρχουν 
σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την 
ασφάλεια των τροφίμων. Η παγκόσμια 
ζήτηση τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 70% μέχρι το 2050 και η αστάθεια 
της αγοράς είναι διαρκώς σε αύξηση».

Και συνέχισε «Ορισμένα στοιχεία της 
ψηφοφορίας, επίσης, έρχονται σε αντίθε-
ση με τους στόχους της ΚΑΠ. Συγκεκριμέ-
να, είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε με-

ταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύ-
τερο πυλώνα της ΚΑΠ, η οποία έχει προ-
ταθεί από τους ευρωβουλευτές. Ο ρόλος 
του πρώτου πυλώνα είναι σημαντικότε-
ρος από ποτέ, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε., η 
σταθερότητα και η βιωσιμότητα. Ανησυ-
χούμε, επίσης, επειδή τα κράτη μέλη θα 
είναι σε θέση να δώσουν πολύ διαφορε-
τικά επίπεδα κονδυλίων στα διάφορα μέ-
τρα γεγονός που θα μπορούσε να προκα-
λέσει σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγω-

νισμού μεταξύ τους».
Εν τω μεταξύ η τελική ψηφοφορία της 

ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου επί 
του νομοθετικού ψηφίσματος έχει ανα-
βληθεί έως ότου υπάρξει απόφαση για 
το μέλλον του προϋπολογισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, για αυτό ο κ. Pesonen 
κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κα-
ταλήξουν σε μια ταχεία και θετική από-
φαση σχετικά με τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ 2014-2020, ώστε να εφαρμοστεί η νέα 
ΚΑΠ εγκαίρως. Όπως είπε, η αβεβαιότητα 

προκαλεί στους αγρότες την αναβολή λή-
ψης σημαντικών παραγωγικών και επεν-
δυτικών αποφάσεων. Οι γεωργικές δαπά-
νες, οι οποίες είναι λιγότερες από το 1% 
των δημοσίων δαπανών, θα πρέπει να δι-
ατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα μέ-
χρι το 2020, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
έχουμε ένα βιώσιμο αγροτικό τομέα που 
θα ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτη-
ση τροφίμων και την τόνωση της ανάπτυ-
ξης και της απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές της ΕΕ, ανέφερε καταλήγοντας.

Να διατηρηθούν στα σημερινά 
επίπεδα οι γεωργικές δαπάνες

ζήτησε η Copa Cogeca

Αντιδράσεις για το «μαχαίρι» στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Ο ι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την 
καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης 

και μετέπειτα βασικής Ενίσχυσης (2015 
βάσει της νέας ΚΑΠ) για την αμπελοκαλ-
λιέργεια οινοσταφύλων χαρακτηρίζο-
νται από την θετική έκβαση χειρισμών 
του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης προς την 
Commission. Δημιουργούν όμως πονο-
κέφαλο, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης με σκοτεινούς ορίζοντες, εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η 
χώρα μας και κυρίως εξαιτίας της απου-
σίας ρευστότητας που διακρίνει όλα τα 
επίπεδα της ελληνικής οικονομίας (Τρά-
πεζες, Δημόσιο, επιχειρήσεις, φυσικά 
πρόσωπα). 

Στο επίκεντρο των προβληματισμών 
και χειρισμών της ΚΕΟΣΟΕ τους τελευ-
ταίους μήνες ήταν οι εξελίξεις της Ενιαί-
ας ΚΟΑ στην οποία εντάσσεται πλέον η 
ΚΟΑ Οίνου, σε συνάρτηση με την εφαρ-
μογή της νέας ΚΑΠ, ειδικά στο σκέλος της 
χρηματοδότησης της στρεμματικής ενί-
σχυσης των οιναμπέλων.

Είναι θετικό γεγονός ότι ο υπουργός 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες του δεν αμφι-

σβήτησαν την αναγκαιότητα χορήγησης 
της Ενιαίας Ενίσχυσης για τα οινάμπελα 
για το επόμενο έτος (2014) και δήλωσαν 
στην Commission τη μεταφορά από το 
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης (Εθνικό Φά-
κελο) 16.000.000 € στο μέτρο της Ενιαί-
ας Ενίσχυσης.

Με την έναρξη ισχύος της Νέας ΚΑΠ με 
ορίζοντα το 2020, τα οινάμπελα γίνονται 
επιλέξιμες εκτάσεις για την ένταξη τους 
στο καθεστώς της Βασικής Ενίσχυσης, 
με μεγάλη πιθανότητα η αμπελοκαλλιέρ-
γεια να ενταχθεί «αυτόματα» στο πρασί-
νισμα (+30%) ως δενδρώδης καλλιέργεια 
και όχι μόνο.

Το θέμα που απασχόλησε προ μηνών 
την ΚΕΟΣΟΕ ήταν η επαναφορά από το 
Α Πυλώνα της ΚΑΠ στον Εθνικό Φάκελο 
του ποσού των 16.000.000 € που προορι-
ζόταν για την Ενιαία Ενίσχυση και η πλη-
ρωμή της στρεμματικής ενίσχυσης από 
τον οριζόντιο προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Για την ΚΕΟΣΟΕ και όπως εξελίχθη-
κε και για το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
η απόφαση ήταν αυτονόητη και το τε-
λευταίο ενήργησε στην ορθή κατεύ-

θυνση της υποβολής αιτήματος στην 
Commission για την επαναφορά του 
κονδυλίου των 16.000.000 € στον Εθνικό 
Φάκελο, αφού μέσω ΚΑΠ θα επιδοτείται 
πλέον το σύνολο των εκτάσεων οιναμπέ-
λων. Το σύνολο του προϋπολογισμού του 
Εθνικού Φακέλου για το κρασί θα ανέλθει 
σε 24.000.000 € κατ’ έτος και σήμερα γεν-
νάται μείζον θέμα δεδομένου ότι τα υπό-
λοιπα μέτρα του Εθνικού Φακέλου, απαι-
τούν αφενός συγχρηματοδότηση του 
Κράτους Μέλους, αφετέρου την καταβο-
λή ίδιας συμμετοχής 20-30% από τις οι-
νοποιητικές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυ-
τό σε περιόδους που η ρευστότητα είναι 
ανύπαρκτη και οι ζημιές των οινοποιείων 
μεγαλώνουν, αποδυναμώνει τη δυνατό-
τητα του τομέα για νέα ανοίγματα.

Τα βέβαια μέτρα, που θα δηλωθούν 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για ένταξή τους στον Εθνικό πρό-
γραμμα Στήριξης 2014-2018 είναι η Ανα-
διάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων, 
η Προβολή Προώθηση Οίνων σε Τρίτες 
Χώρες και ενδεχομένως και οι Επενδύ-
σεις.

Υπό απειλή οι πόροι της ΚΟΑ Οίνου 
2014-2018

Πρόταση για επιστροφή επιδότησης της χρήσης 
γλεύκους για εμπλουτισμό οίνων

Τ ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε στις 13 Μαρτίου για 
την επανεισαγωγή της ενί-

σχυσης για εμπλουτισμό συμπυκνωμέ-
νου γλεύκους σταφυλιών ή ανακαθα-
ρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους 
σταφυλιών (MC / MCR), το μέτρο που 
υπήρχε μέχρι την 1η Αυγούστου 2012. 
Η βοήθεια είναι δυνατόν να αντισταθ-
μίσει τη διαφορά κόστους μεταξύ των 

διαφόρων μεθόδων εμπλουτισμού. Η 
μέθοδος εμπλουτισμού της προσθή-
κης ζάχαρης, παραδοσιακά επιτρέπεται 
στους αμπελώνες της Βόρειας Ευρώπης 
και είναι πολύ λιγότερο δαπανηρή από 
τη χρησιμοποίηση MC / MCR, μέθοδος 
που επιτρέπεται μόνο για τις χώρες του 
Νότου. Η ψηφοφορία της 13ης Μαρτίου 
δεν είναι επαρκής για να επαναφέρει το 
μέτρο. Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου, το Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο δεν απεφάνθη τελι-
κά, παρότι θα μπορούσε να είναι υπέρ ή 
κατά. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από 
την τριμερή (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
Commission και Συμβούλιο), της οποίας 
η πρώτη συνεδρίαση έχει προγραμματι-
στεί για την 26η Μαρτίου.

Το μέτρο ενίσχυσης για τη χρήση MC / 
MCR δεν βαραίνει τον προϋπολογισμό, 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η με-

ταβολή των προϋπολογισμών Εθνικών 
Φακέλων που κατανέμονται στα κράτη 
μέλη, αλλά απλά να τους δίνεται η δυνα-
τότητα να χρησιμοποιούν αυτό το είδος 
της υποστήριξης ως οινολογική πρα-
κτική. Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθε-
ρο να χρησιμοποιήσει τους πόρους. Σε 
κάθε περίπτωση, η απόφαση δεν θα τε-
θεί σε ισχύ πριν από τη συγκομιδή του 
2014.
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• Μετά την Κίνα, ποιες είναι οι αγορές του μέλλοντος για το κρασί;
 Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία οίνου έχει εστιάσει την προσοχή 

της στην ανάδειξη νέων αγορών στην Ασία (η πιο ελκυστική είναι η 
κινεζική, καθώς και το Χονγκ Κονγκ, η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη). 
Σε μια πρόσφατη έκθεση, η Rabobank εστιάζει τις αγορές στόχους σε 
τέσσερις χώρες: το Μεξικό, τη Βραζιλία, την Πολωνία και τη Νιγηρία. 
Μην διστάσετε να αποκαλύψετε τους «κρυμμένους θησαυρούς», ανα-
φέρει η ολλανδική τράπεζα πραγματοποιώντας ταχείες επενδύσεις (αν 
και ακόμα είναι επικίνδυνο) σε αυτές τις χώρες, ώστε να οικοδομηθούν 
μάρκες.

 Οι αγορές αυτές έχουν πράγματι καλές προοπτικές για την ανάπτυξη 
της κατανάλωσης κρασιού, που υποστηρίζεται από τις αντίστοιχες οι-
κονομικές εξελίξεις τους. Σύμφωνα με την Ubifrance, μεταξύ των ετών 
2000 και 2010 τα μεξικάνικα κρασιά έχουν διπλασιαστεί σε όγκο και 
αυξήθηκαν κατά 157% σε αξία. Με 60 εκατομμύρια λίτρα που κατανα-
λώνονται ετησίως (το ένα τέταρτο του οποίου παράγεται στους αμπε-
λώνες του Μεξικού), η κατά κεφαλή κατανάλωση ανέρχεται σε 0,53 
λίτρα ανά έτος (από έναν πληθυσμό με 112 εκατομμύρια κατοίκους). 
Το Wine Intelligence ανέφερε ότι η αγγλική κατανάλωση κρασιού είναι 
σαράντα φορές μεγαλύτερη από ότι αυτή του Μεξικού, αλλά "προβλέ-
πει σημαντική αύξηση της κατανάλωσης στο Μεξικό." Επί του παρό-
ντος οι κύριες προμηθεύτριες χώρες του Μεξικού είναι η Ισπανία και η 
Χιλή, με σημαντική ανάπτυξη των ιταλικών εξαγωγών.

 Μεταξύ 2007 και 2011, οι εισαγωγές της Βραζιλίας αυξήθηκαν κατά 
30%, γεγονός που αποδεικνύει τις δυνατότητες αυτής της αγοράς. 
Και η Πολωνική ζήτηση για εισαγόμενα κρασιά αυξήθηκε, αλλά η 
Rabobank προσθέτει, ωστόσο, ότι τα περιθώρια ανάκαμψης είναι πολύ 
μικρότερα. Η Νιγηρία επίσης έχει ένα ελκυστικό ποσοστό ανάπτυξης 
της κατανάλωσης οίνου της (η οικονομία της βασίζεται στο πετρέλαιο), 
αλλά οι κίνδυνοι διαφθοράς είναι υψηλοί.

• Ισπανία: Μείωση στην παραγωγή και τα αποθέματα κατά την 
έναρξη της περιόδου 2012-2013

 Από την 1η Αυγούστου 2011 έως και 31 Ιουλίου 2012, τα ισπανικά απο-
θέματα οίνου μειώθηκαν κατά 13,4%, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουρ-
γείο Γεωργίας. Κατά την έναρξη της σεζόν 2011-2012, η Ισπανία είχε 
32,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου σε απόθεμα (70% ΠΟΠ). Το 2011, 
η ισπανική συγκομιδή ανήλθε σε 38,58 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνων 
και γλευκών και το 87% αυτής της παραγωγής ήταν για τη βιομηχανία 
οίνου, ή 33,4 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου (-5,5% σε σύγκριση με το 
2010). Με την προσθήκη 436000 HL νέων οίνων που εισάγονται (-26% 
σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο) το αρχικό απόθεμα και η 
ισπανική παραγωγή ανερχόταν σε 66,8 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου 
για την περίοδο 2011-2012.

 Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, 21,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα 
εξήχθησαν 9,9 εκατομμύρια εκατόλιτρα καταναλώθηκαν από την εγ-
χώρια αγορά και 5,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα χρησιμοποιήθηκαν για 
βιομηχανικούς σκοπούς. Την 31η Ιουλίου 2012, υπήρχαν 28.490.000 
εκατόλιτρα οίνου διαθέσιμα (-17,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισπανικού Παρατηρητηρίου Αγο-
ράς (OeMV), η ισπανική παραγωγή κρασιού μειώθηκε μόνο κατά 7% σε 
25 χρόνια, ενώ η ισπανική κατανάλωση οίνου μειώθηκε κατά 40% στην 
Ισπανία, αλλά πολλαπλασιάστηκε επί 5 ως προς τις εξαγωγές.

• Νότιος Αφρική και Αυστραλία: οι πόλοι του νότου και του χύμα 
κρασιού

 Για πρώτη φορά στην αντίστοιχη ιστορία τους όσον αφορά το κρασί 
τους, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία εξήγαγαν περισσότερο χύμα 
κρασιά παρά εμφιαλωμένα. Το 2012, οι κλάδοι των δύο χωρών αντιμε-
τώπισαν πολύ διαφορετικές συνθήκες, εξαιτίας της ανταγωνιστικότη-
τας των συναλλαγματικών ισοτιμιών τους (γενικά ευνοϊκές για τη Νότια 
Αφρική, δυσμενείς για την Αυστραλία). Πέρσι, οι εξαγωγές οίνου της 
Νότιας Αφρικής πέτυχαν ένα νέο ρεκόρ όγκων: 4,17 εκατομμύρια εκα-
τόλιτρα εξήχθησαν (+17% σε σύγκριση με το 2011). Επιβεβαιώνοντας 
την τάση που παρατηρήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, το 59% 
αυτών των κρασιών εξήχθησαν χύμα.

 Οι εξαγωγές της Αυστραλίας επίσης αυξήθηκαν σε όγκο (+3% σε σύ-
γκριση με το 2011), φτάνοντας τα 7,12 εκατομμύρια εκατόλιτρα, αλλά 
μειώθηκαν σε αξία (-2%), με 1,85 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας 
(δηλ. 1 , 45 δισ. ευρώ). Η πτώση στην τιμή σχετίζεται με την σημαντική 
αύξηση σε φορτία χύδην.

 Αντιπροσωπεύοντας το 52% του όγκου των οίνων που εξήχθησαν χύ-
μα κατά το κινητό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2012, αυτό το είδος 
των εξαγωγών θα είναι για το έτος 2012 πάνω από το 55% των μεταφε-
ρόμενων όγκων. Η μέση τιμή του εμφιαλωμένου και χύμα κρασιού που 
εξάγεται είναι κατά μέσο όρο 4,43 και 1,03 AUD / λίτρο (αντίστοιχα +3% 
και +2% σε σύγκριση με το 2011).

 Η Sue Birch (Διευθύνων Σύμβουλος Οίνων της Νότιας Αφρικής), δή-
λωσε ότι "κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, οι συνολικές 
εξαγωγές χύμα των βασικών χωρών του Νέου Κόσμου αυξήθηκαν 
από 20% έως πάνω από 50%, στο πλαίσιο μιας αγοράς σε παγκόσμια 
ύφεση. "Εάν η Νότια Αφρική προτιμά να τονίσει τον προσανατολισμό 
σε ηθική βάση (το 65% των κρασιών" δίκαιου εμπορίου "που πωλού-
νται στον κόσμο είναι προέλευσης Νοτίου Αφρικής), η Αυστραλία επι-
κεντρώνεται στην ανάπτυξη των αγορών των ασιατών γειτόνων της. 
Ο Andrew Cheesman (Διευθύνων Σύμβουλος Οίνων της Αυστραλίας) 
αναφέρει ότι το 2012 «Οι αυστραλιανές εξαγωγές του εμφιαλωμένου 

κρασιού στην Κίνα αυξήθηκαν κατά 15% σε όγκο, φθά-
νοντας τα 35 εκατομμύρια λίτρα, με μια μέση αύξηση 
των τιμών της τάξης του 6% (6.39 AUD / l)»

• ΗΠΑ 2013: Έρευνα της SILICON VALLEY BANK για 
το κρασί 

 Καλή χρονιά για το καλό κρασί προβλέπει για το 2013 
έρευνα της Silicon Valley Bank. Με την κυκλοφορία της 
ετήσιας έρευνας για την Βιομηχανία Οίνου, διαπιστώνε-
ται ότι τα οινοποιεία ως επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή 
οικονομική κατάσταση, ενώ αναμένουν να αυξήσουν ελα-
φρώς τις τιμές στο εμφιαλωμένο κρασί το τρέχον έτος. Αν και 
υπάρχει αρκετή αισιοδοξία για τις μελλοντικές προοπτικές στο 
χώρο του κρασιού στις ΗΠΑ, ένας συνδυασμός γεγονότων θα συ-
νεχίσει να συγκρατεί μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2013, όπως η αύξηση 
των τιμών στους εμφιαλωμένους οίνους, όπου ο ανταγωνισμός θα εί-
ναι ιδιαίτερα σκληρός.

 Η φετινή έκθεση βασίζεται σε προβλέψεις και έρευνες σχεδόν 20 χρό-
νων για την βιομηχανία οίνου. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 450 
ερευνητές, ολοκληρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Μια σειρά από 
πολύ ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις ανακύπτουν σαν συμπεράσματα 
όπως:

- Η γενική οικονομική κατάσταση του αμπελοοινικού τομέα βελτιώνεται 
με αργό και σταθερό ρυθμό.

- Το 2012 συνδύασε σπάνια γεγονότα: μεγάλες ποσότητες συμπίπτουν 
με εξαιρετική ποιότητα σε όλες τις δυτικές περιοχές των ΗΠΑ που 
έχουν αυξητική  τάση, στις πωλήσεις τους.

- Οι επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές στο εμφιαλωμένο 
κρασί το 2013, αν και η SVB (Silicon Valley Bank) πιστεύει ότι θα αποδει-
χθεί δύσκολο εγχείρημα.

- Τα ακαθάριστα και τα καθαρά κέρδη των οινοποιείων θα επηρεαστούν 
αρνητικά το 2013, λόγω του υψηλότερου κόστους σταφυλιών.

- Ο όγκος της αγοράς σταφυλιών για οινοποίηση και η τιμολόγησή τους 
θα είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη σε σχέση με το 2012.

- Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αμπελώνων και οινοποιείων θα συνεχι-
στούν με ρυθμό ρεκόρ το 2013.

- Οι μαζικές εισαγωγές χύμα κρασιού θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στις 
χαμηλότερες κατηγορίες οίνων.

- Η φύτευση αμπελιών σε αναπτυσσόμενες περιοχές είναι και θα συνεχί-
σει να είναι πιο συγκρατημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

- Οι απευθείας προς τον καταναλωτή πωλήσεις θα συνεχιστούν ως το 
μεγαλύτερο κανάλι ανάπτυξης, για τα περισσότερα οινοποιεία.

• O.E.Y. ελληνικής πρεσβείας στις Βρυξέλλες: Αναξιοποίητες οι προ-
οπτικές της Βέλγικης αγοράς οίνου για το ελληνικό κρασί

 «Μελέτη για τη βελγική αγορά οίνου» απέστειλε το γραφείο Ο.Ε.Υ. της 
Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες, που περιλαμβάνει αναλύσεις 
σχετικά με την αγορά κρασιών στο Βέλγιο, τις εισαγωγές την πενταετία 
(2007-2011) και την κατάσταση του ανταγωνισμού στις εισαγωγές για 
το 2011.

 Στην μελέτη απεικονίζονται οι παράγοντες που καθιστούν το ελληνικό 
κρασί, μη ελκυστικό στους Βέλγους καταναλωτές, καθώς και προτά-
σεις για την αναβάθμιση της θέσης του.

 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ελληνικά κρασιά «πλασάρονται» στη βέλ-
γικη αγορά στην τιμή περίπου των 15 €, στο εύρος τιμών των οποίων ο 
ανταγωνισμός είναι μεγάλος από τα Ισπανικά και Γαλλικά κρασιά.

 Παρότι η Βελγική αγορά θεωρείται από τις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές, 
οι δράσεις προβολής, για το ελληνικό κρασί έχουν ατονήσει με αποτέ-
λεσμα την στασιμότητα των εξαγωγών μας.

 Η χρόνια παιδική ασθένεια του ελληνικού κρασιού που απευθύνεται 
στην ελληνική ομογένεια, παρουσιάζεται και στο Βέλγιο, παρότι ένα 
πρόσθετο καταναλωτικό κοινό (Φλαμανδοί) εγκαταλείπει την μπύρα 
και στρέφεται στην κατανάλωση κρασιού, ενώ σύμφωνα με την άποψη 
του ΟΕΥ της πρεσβείας μας, κακώς το Βέλγιο, δεν εντάσσεται στις χώ-
ρες στόχους για τους Έλληνες παραγωγούς.

• ΗΠΑ: Οι εισαγωγές χύμα κρασιού διπλασιάστηκαν το 2012
 Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Silicon Valley Bank, «οι εισαγω-

γές των ΗΠΑ σε χύμα κρασιά ήταν μαζική, το 2012." Από 1,23 εκατομ-
μύρια εκατόλιτρα το 2011, οι αμερικανικές εισαγωγές χύμα κρασιών 
ανήλθαν σε 2,83 εκατ. εκατόλιτρα το 2012 (235%). Η αγορά των ΗΠΑ 
εξακολουθεί να κυριαρχείται στο μεγαλύτερο μέρος της από το τρίο 
Αργεντινή-Χιλή-Αυστραλία, που αντιπροσωπεύουν το 75% του όγκου 
των εισαγωγών. Παρά το ότι η συγκομιδή του 2012 στους αμπελώνες 
ήταν ποσοτικά καλή, στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρ-
νια), οι εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν στα χύμα κρασιά"και να 
συνεχίσουν να κυριαρχούν σε επίπεδο εξαγωγών." Οι ευνοϊκές συναλ-
λαγματικές ισοτιμίες, οι οικονομικές συνθήκες ευνοούν και το κρασί. Η 
έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι νεότεροι καταναλωτές είναι πιο πιθα-
νό να δοκιμάσουν ξένα κρασιά σε σχέση με τους μεγαλύτερούς.

• Κίνα: Απαίτηση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης για φθαλικούς 
εστέρες στα αλκοολούχα ποτά

 Απαίτηση για τα εισαγόμενα τρόφιμα και αλκοολούχα ποτά προσκόμι-
σης πιστοποιητικών χημικής ανάλυσης σχετικά με την περιεκτικότητα 
φθαλικών εστέρων (οι φθαλικοί εστέρες μπορεί να μολύνουν όταν η 
παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει πλαστικούς σωλήνες, εκτός των 
ακατάλληλων ειδών συσκευασίας), εξέδωσαν αιφνιδίως οι κινεζικές 
αρχές.

 

Δεν είναι σαφές 
εάν η απόφαση αυτή 

σχετίζεται με τα αυξανόμενα δι-
ατροφικά σκάνδαλα ή με λόγους πολιτικής εισαγωγών.

• •Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ: οι γαλλικές εξαγωγές σε 
αμφισβήτηση εξαιτίας των χύμα οίνων

 Το France AgriMer πρόσφατα εξέδωσε μια μελέτη που περιγράφει 
την κατάσταση στη Γαλλία στις τρεις πρώτες αγορές εισαγωγής του 
κόσμου, όπως η Γερμανία (16 εκατομμύρια εκατόλιτρα εισαγωγή το 
2011), το Ηνωμένο Βασίλειο (13 εκατομμύρια εκατόλιτρα) και οι Ηνω-
μένες Πολιτείες (10 εκατομμύρια εκατόλιτρα). 

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τη μελέτη είναι ότι η Γαλλία 
γνωρίζει εδώ και 20 χρόνια μια γενική δυναμική πτώση σε αυτές τις 
τρεις μεγάλες αγορές, ενώ οι ανταγωνιστές της, προχωρούν με ταχύ 
ρυθμό, αν και τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν μια περίοδο 
που γίνεται προσπάθεια αντιστροφής αυτής της λογικής. Ωστόσο, η 
συνολική απώλεια μεριδίων αγοράς στο μεγαλύτερο μέρος μπορεί να 
εξηγηθεί από την περίοδο οικονομικής κρίσης, που επηρεάζει τις πω-
λήσεις υπέρ της αύξησης των συναλλαγών σε χύμα οίνους.

 Τα δυο τελευταία χρόνια η αύξηση συναλλαγών σε χύμα οίνους ιδίως 
από τις Τρίτες Χώρες προς την Ευρώπη είναι ραγδαία και ισχυροποιεί 
μια τάση που κερδίζει μερίδια αγοράς, αφού τα προϊόντα αυτά τυπο-
ποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρονται σε ανταγωνιστι-
κές τιμές στους Ευρωπαίους καταναλωτές.  

• Ισπανία: Εξαγωγές κρασιών 2012: καθοδηγούνται από την τιμή 
των χύμα οίνων 

 Για τις εξαγωγές της το 2012, η ισπανική βιομηχανία οίνου έχει κατα-
φέρει να αξιοποιήσει καλύτερα το portfolio των εξαγωγών της (2,36 
δισ. ευρώ,+11,8%), σε βάρος των εξαγωγών σε όγκο, ο οποίος μειώ-
θηκε (19,5εκατ. εκατόλιτρα, -8%). Το ισπανικό Παρατηρητήριο Αγοράς 
Οίνου (OeMV) σημειώνει ότι αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν σε αύξηση 
21,6% του μέσου όρου των τιμών των εξαγόμενων οίνων, η οποία στα-
θεροποιείται στα € 1,21ανά  λίτρο!!! 

 Όπως θα περίμενε κανείς, η μέση αύξηση των τιμών των χύμα οίνων 
ήταν αναμενόμενη. Έχοντας αυξηθεί κατά 36% στη διάρκεια του έτους, 
η μέση τιμή του χύμα κρασιού στην Ισπανία ορίζεται πλέον στα 45 € / 
hl (+12 €/ hl). Η αύξηση της μέσης τιμής έχει μειώσει επίσης τις εξα-
γωγές τους (-20,3%). Τα αίτια αυτής της κατάστασης οφείλονται στη 
μικρή ισπανική συγκομιδή και τη μείωση των αποθεμάτων των κρα-
σιών. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ισπανικού Υπουργείου 
Γεωργίας, έχουν παραχθεί 34 εκατομμύρια εκατόλιτρα οίνου το 2012 
(-12% σε σύγκριση με το2011).

 Σε πείσμα αυτών των αντίθετων τάσεων, τα κρασιά από την Rioja πέ-
τυχαν ρεκόρ πωλήσεων σε αξία και όγκο. Οι εξαγωγές πλησίασαν το 
ένα εκατομμύριο εκατόλιτρα (σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής της πε-
ριοχής) και 355 εκατομμύρια φιάλες το 2012 (+5,5% σε σύγκριση με το 
2011). Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ο πρώτος προορισμός 
στην αγορά της Rioja, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο της αξίας των 
οίνων που εξάγονται.

• London Wine Fair: για πρώτη φορά κινέζικο κτήμα θα συμμετέχει 
στην έκθεση

 Εάν η παρουσία σημαντικών κινεζικών επαγγελματιών έχει καταστεί 
συνήθης σε διεθνείς εκθέσεις αμπελιού και κρασιών , είναι πιο συχνή 
η ιδιότητα αυτών των επισκεπτών σαν εισαγωγέων ή διανομέων πα-
ρά ως παραγωγών. Στον παγκόσμιο κλάδο οίνου κανείς αναφέρει την 
Κίνα ως χώρα αναδυόμενων καταναλωτών, Eldorado, αλλά η θέση της 
ανάμεσα στις μεγάλες οινοπαραγωγές χώρες είναι εξίσου αξιοσημεί-
ωτη. 

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη IWSR-Vinexpo, η Κίνα σύντομα θα 
μετακινηθεί από την όγδοη θέση των μεγαλύτερων παραγωγών στην 
έκτη. Επί του παρόντος η κινεζική κατανάλωση οίνου είναι περιορισμέ-
νη, σπάνια βρίσκονται κινέζικα κρασιά σε καταστήματα και εξειδικευ-
μένα εστιατόρια, στην παγκόσμια αγορά.

 Αντικατοπτρίζοντας το άνοιγμα των κινέζικων κρασιών στην παγκό-
σμια αγορά, το Chateaux Hansen θα είναι το πρώτο κτήμα που θα εκ-
θέσει κινέζικα κρασιά στην επόμενη London International Wine Fair 
(Δευτέρα 20 Μαΐου έως Τετάρτη 22 Μαΐου 2013). Παράγοντας κρασιά 
στην έρημο Gobi (περιοχή Wuhai) το Chateaux Hansen πληροί τις 
προδιαγραφές των κινέζικων bio (που δεν αναγνωρίζονται από την 
Ευρώπη). Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του, το Chateaux Hansen, 
έφθασε στην Κίνα το 2005 και συνδέεται με την οικογένεια Χαν, που εί-
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15 μέτρα για την επιβίωση του τομέα
Σ τη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη 

που πραγματοποιήθηκε με τις Δι-
οικήσεις των Αγροτικών Συνεταιρι-

στικών Οργανώσεων της χώρας και με εκπρο-
σώπους αγροτικών οργανώσεων, με σκοπό 
να εκτιμήσουμε την κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί στον αγροτικό χώρο, διαπιστώνου-
με ομόφωνα ότι τα προβλήματα οξύνονται κα-
θημερινά και απειλούν με καταστροφή τους 
αγρότες και τους συνεταιρισμούς της χώρας.

Ο αγροτικός κόσμος έχει φτάσει σε απόγνω-
ση και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και ανα-
βρασμός σε όλη την χώρα. Την ίδια στιγμή 
το Κυβερνητικό έργο στερείται σχεδιασμού, 
στρατηγικής και αποτελεσματικότητας και εί-
ναι όχι μόνο ανύπαρκτο, αλλά και αρνητικό.

Η μεγάλη αύξηση του κόστους αγροτικής 
παραγωγής, εξαιτίας των συνεχών αυξήσεων 
στην ενέργεια (αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ) 
και στα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης), στις ζωο-
τροφές, στα λιπάσματα, στα φυτοφάρμακα και 
σε όλες τις εισροές καθιστούν σχεδόν αδύνα-
τη την καλλιέργεια. Από την άλλη πλευρά, κα-
ταγράφεται σημαντική κάμψη στις τιμές παρα-
γωγού, με αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του 
αγροτικού εισοδήματος κατά το 2010 (7,6%), 
κατά το 2011 (5,5%), αλλά και κατά το 2012 
(13,3%). Παράλληλα, η ύφεση στην οικονομία, 
η υποχρηματοδότηση του αγροτικού τομέα 
και η εντεινόμενη έλλειψη ρευστότητας στην 
αγορά, έχουν σχεδόν εξαφανίσει κάθε δυνα-
τότητα χρηματοδότησης των αγροτών και των 
επιχειρήσεών τους.

Από τα πρόσφατα μέτρα της Κυβέρνησης, 
που αποφασίστηκαν με το νόμο του Μνημο-
νίου ΙΙΙ, διαπιστώνεται η αφαίμαξη των συντά-
ξεων του ΟΓΑ (750 εκατ. ευρώ), η αύξηση της 
ασφαλιστικής εισφοράς στον ΟΓΑ, (90 εκατ. 
ευρώ), η αύξηση του ορίου ηλικίας των συντα-
ξιούχων του ΟΓΑ, η μείωση επιστροφής ΦΠΑ 
στους αγρότες (152 εκατ. ευρώ), η μείωση επι-
δότησης του ΕΦΚ πετρελαίου (130 εκατ. ευρώ) 
και η μείωση προγραμμάτων της γεωργίας (25 
εκατ. ευρώ), με συνέπεια η συνολική επιβάρυν-
ση για τους αγρότες από τις περικοπές αυτές 
να υπερβαίνει το 1 δις ευρώ κατά το 2013.

Επίσης με την επιβολή έκτακτης εισφοράς 

στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς των αγρο-
τών (45 εκατ. ευρώ), με την σημαντική αύξη-
ση της φορολογίας των αγροτών (145 εκατ. 
ευρώ), με την κατάργηση της απαλλαγής από 
το φόρο εισοδήματος των συναλλαγών των 
αγροτικών συνεταιρισμών με τα μέλη τους 
(107 εκατ. ευρώ), με την νέα αύξηση στο αγρο-
τικό τιμολόγιο της ΔΕΗ (40 εκατ. ευρώ) και τε-
λικά με την επικείμενη επιβολή φόρου ακίνη-
της περιουσίας στα αγροτεμάχια (500 εκατ. ευ-
ρώ) οι αγρότες θα επιβαρυνθούν κατά το 2013 
με 900 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Συνολικά η επιβάρυνση των αγροτών από 
τα μέτρα της Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στο επίπεδο των 1900 εκατ. ευρώ, εξα-
νεμίζοντας το σύνολο σχεδόν των άμεσων ενι-
σχύσεών τους που εισπράττουν από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Τονίζουμε ότι ο νόμος 4015/2011 για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς όχι μόνο δεν έλυ-
σε τα προβλήματά τους, αλλά σαν ανεφάρμο-
στος που είναι έχει εγκλωβίσει τις συνεταιρι-
στικές οργανώσεις, που δεν μπορούν να προ-
χωρήσουν σε μετατροπές και συγχωνεύσεις. 
Οι συνεχείς αναβολές κατάθεσης των αναγκαί-
ων τροποποιήσεων, όπως αυτές που εισηγού-
νται εδώ και 3 μήνες, από την Επιστημονική 
Επιτροπή, που συνέστησε ο Υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχουν ως συνέ-
πεια την αποδιοργάνωση και τη διάλυση των 
συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας. Ο 
Υπουργός αρνείται να πάρει πρωτοβουλίες. 

Υπογραμμίζουμε τον κίνδυνο της αποεπέν-
δυνσης του αγροτικού τομέα, εξαιτίας της μη-
δενικής απορρόφησης της δαπάνης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, 
λίγο πριν το τέλος του, τόσο στα σχέδια βελ-
τίωσης, όσο και στη μεταποίηση και εμπορία 
των αγροτικών προϊόντων. Εξάλλου, παρά τις 
εξαγγελίες, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία 
ενέργεια για την ενεργοποίηση του Αγροτι-
κού Ταμείου Εγγυοδοσίας ώστε να στηριχθεί 
η χρηματοδότηση των αγροτών και των επι-
χειρήσεών τους, ενώ, από την άλλη πλευρά, τα 
χρέη των αγροτών και των κτηνοτρόφων συ-
νεχώς διογκώνονται, μια και δεν ισχύουν πλέ-
ον οι εγγυήσεις του Δημοσίου.

Έπειτα από τα προηγούμενα προτείνουμε 
ομόφωνα τα ακόλουθα :
1. Να στηριχθούν με κάθε τρόπο οι συνταξι-

ούχοι του ΟΓΑ και να μην αυξηθεί το όριο 
συνταξιοδότησής τους.

2. Να μην μειωθεί η επιστροφή του ΕΦΚ πε-
τρελαίου κίνησης και να καταργηθεί η 
πρόσφατη αύξηση (12%) στο αγροτικό τι-
μολόγιο της ΔΕΗ.

3. Να μην μειωθεί η επιστροφή ΦΠΑ στους 
αγρότες και η απόδοσή του να γίνεται μό-
νο μία φορά το χρόνο, με την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Να τεθεί όριο για την ένταξη των μικρών 
παραγωγών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
(τήρηση βιβλίων), γιατί προκύπτει πολύ μι-
κρό ακαθάριστο εισόδημα, αλλά και σημα-
ντική λογιστική επιβάρυνση.

5. Οι αγρότες που πρόκειται να ενταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βι-
βλίων) να έχουν τη δυνατότητα να περι-
λαμβάνουν στα έξοδά τους τις αποσβέ-
σεις όλων των παραγωγικών στοιχείων της 
αγροτικής εκμετάλλευσης στη λογιστική 
τους αξία. Παράλληλα να παρέχεται δυνα-
τότητα μεταφοράς της ζημίας για συμψη-
φισμό στα επόμενα έτη.

6. Να μειωθεί ο ενιαίος συντελεστής φορο-
λόγησης (13%), αλλά και να ισχύσει ο μει-
ωμένος συντελεστής από το 2013.

7. Να καθιερωθεί η έκδοση ηλεκτρονικού 
παραγωγικού τιμολογίου για τις πωλήσεις 
αγροτικών προϊόντων.

8. Να ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εμπόρων με 
ουσιαστικά μέτρα.

9. Να λειτουργήσει εκ νέου ο ΕΛΟΓΑΚ ως αυ-
τόνομος και ανεξάρτητος Οργανισμός για 
τη στήριξη της κτηνοτροφίας και να επα-
νέλθει ο τομέας των δασών στην αρμοδι-
ότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης.

10. Επιβάλλεται να προβλέπεται αφορολόγη-
το ποσό, ύψους 5.000 ευρώ καθαρού εισο-
δήματος για όλους τους αγρότες.

11. Να υλοποιηθεί άμεσα η έγκριση - και κυ-
ρίως η πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης 
των αγροτών, αλλά και των επενδύσεων 

των επιχειρήσεών τους στην εμπορία και 
τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων 
με την ενεργοποίηση και τη στήριξη του 
Αγροτικού Ταμείου Εγγυοδοσίας.

12. Να ισχύσει μακροχρόνια ρύθμιση με την 
παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημο-
σίου έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρηματο-
δότηση των αγροτών με χαμηλότοκα και 
μακροπρόθεσμα δάνεια.

13. Να υιοθετηθεί άμεσα νομοθετική ρύθμι-
ση για την αναστολή της εκποίησης των 
ενυπόθηκων παραγωγικών ακινήτων και 
εγκαταστάσεων των αγροτών και των 
αγροτικών συνεταιρισμών από τον εκκα-
θαριστή της πρώην ΑΤΕ, έτσι ώστε να εί-
ναι δυνατή η εξόφλησή τους, χωρίς τό-
κους και προσαυξήσεις, με άτοκα δάνεια, 
που να καταβάλλονται σε ετήσιες ισόπο-
σες δόσεις. Με την ολοκλήρωση της εξό-
φλησης να γίνεται άμεσα άρση των υποθη-
κών για τα ακίνητα αυτά. Για όσους αγρό-
τες δεν έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να αρ-
θούν οι υποθήκες.

14. Να ενεργοποιηθεί άμεσα η απόφαση για 
την εφαρμογή του νόμου 128/75 που προ-
βλέπει την επιδότηση κατά δύο μονάδες 
(2%) των βραχυπρόθεσμων και με μία μο-
νάδα (1%) των μεσοπρόθεσμων δανείων 
των αγροτών, εφόσον αυτά χορηγούνταν 
από την ΑΤΕ.

15. Να κατατεθούν άμεσα για ψήφιση στη Βου-
λή οι τροπολογίες του νόμου 4015/2011, 
όπως έχουν κατατεθεί στο πόρισμα της 
Επιστημονικής Επιτροπής που ορίστηκε 
από τον Υπουργό.

Το ψήφισμα αυτό να παραδοθεί στον Πρω-
θυπουργό και στους Αρχηγούς των Πολιτι-
κών Κομμάτων και να πραγματοποιηθεί πα-
ράσταση εκπροσώπων της σημερινής συγκέ-
ντρωσης στην πολιτική ηγεσία του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όλοι οι συγκεντρωμένοι, εξέφρασαν τη συ-
μπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα και τα αι-
τήματα των αγροτών, τα οποία οφείλεται να 
υποστηριχθούν, χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις 
στο κοινωνικό σύνολο σ’ αυτή την κρίσιμη συ-
γκυρία για την Πατρίδα μας.

Ψήφισμα έκτακτης πανελλαδικής σύσκεψης ΠΑΣΕΓΕΣ 

Η νέα διοίκηση της ΕΔΟΑΟ, 
την προεδρία της οποίας 

για την επόμενη διετία αναλαμβάνει 
η ΚΕΟΣΟΕ, όπως προέκυψε μετά την 
Γενική Συνέλευση των αντιπροσώ-
πων της στις 7/2 είναι η ακόλουθη: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕΟ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΙΓΑΛΑΣ ΠΑΡΙΣ 
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΕΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΤΣΑ ΡΩΞΑΝΗ
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

Δηλώσεις Καφούρου
Με υψηλή αίσθηση καθήκοντος 

και επίγνωση της αποκλειστικής και 
μοναδικής προϋπόθεσης για συναί-
νεση και εσωτερικό διάλογο στους 
κόλπους της ΕΔΟΑΟ, αναλαμβάνο-
ντας τα καθήκοντα του προέδρου 
της ΕΔΟΑΟ, ο Μάρκος Καφούρος 
στην πρώτη του ομιλία μεταξύ άλ-
λων ανέφερε:

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστή-
σω, τους συναδέλφους μου αμπε-
λουργούς και Συνεταιριστές στην ΚΕ-
ΟΣΟΕ, για την εμπιστοσύνη που επέ-
δειξαν προς το πρόσωπό μου, να με 
προτείνουν ομόφωνα, για την ανά-
ληψη της Προεδρίας της Εθνικής Δι-
επαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου 
και Αμπέλου.

Έχοντας απόλυτη συναίσθηση 
των δυσκολιών, των ιδιαιτεροτήτων 
και των απαιτήσεων της νέας μου θέ-
σης, που την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή και λόγω της γενικότερης οι-
κονομικής δυσπραγίας, γίνονται δυ-
στυχώς ακόμη πιο έντονες, αποδέ-
χομαι την ομόφωνη τιμητική πρότα-
ση προς το πρόσωπό μου, με αίσθη-
μα ευθύνης, απέναντι στον Έλληνα 
αμπελουργό, απέναντι στο ελληνι-
κό κρασί, κάτι που ανελλιπώς έκανα 

τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια τό-
σο για τον Σαντορινιό Αμπελουργό 
όσο και για το κρασί και τον αμπελώ-
να της Σαντορίνης.

Κύριοι συνάδελφοι στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εθνικής Διεπαγγελ-
ματικής Οργάνωσης Οίνου και Αμπέ-
λου, σήμερα μας ανατίθεται από κοι-
νού, από σύσσωμο τον Αμπελουργι-
κό κόσμο της Πατρίδος μας, να πά-
ρουμε στις πλάτες μας το ελληνικό 
κρασί, να το βγάλουμε από το τούνελ 
της ελληνικής τραγωδίας, να του δώ-
σουμε τη θέση που πραγματικά αξί-
ζει και αυτή δεν είναι άλλη από την 
καταξίωση και την παρουσία του στις 
αγορές όλου του κόσμου. Όλοι εμείς 
εδώ σήμερα, Αμπελουργοί και Οινο-
ποιοί, συνεταιριστές και ιδιώτες επι-
χειρηματίες, έχουμε την πρόκληση 
να ανταγωνιστούμε και να ξεπερά-
σουμε χώρες με βαθιά παράδοση 
και κουλτούρα στην παραγωγή αλλά 
και στην εμπορία του κρασιού, αλλά 
και νέες χώρες με μεγάλα συγκριτι-
κά πλεονεκτήματα που κυρίως είναι 
«ποσοτικά».

Αντιλαμβάνεται ο καθένας μας και 
μέσα από τις δικές του εμπειρίες το 
δύσκολο του εγχειρήματος, όχι όμως 
το αδύνατο. Τα δικά μας συγκριτικά 
πλεονεκτήματα δεν είναι «ποσοτικά» 
είναι όμως μοναδικά και ποιοτικά, 
αρκεί να τα αξιοποιήσουμε σωστά:
- Το πλούσιο ελληνικό αμπελουργι-

κό ποικιλιακό δυναμικό, με προε-
ξέχουσες τις ποικιλίες Ασύρτικο, 
Μοσχοφίλερο, Αγιωργήτικο, Ξυ-
νόμαυρο και όχι μόνο.

- Οι ήπιες παραδοσιακές καλλιεργη-
τικές πρακτικές που πολλές φορές 
παρέμειναν αναλλοίωτες και απο-
τελούν εγγύηση ποιότητας.

- Η γεωγραφία και το ανάγλυφο της 
χώρας μας, με τα μοναδικά αμπε-
λοτόπια και η παράδοση αιώνων 
στην παραγωγή εξαίρετων κρα-
σιών, με χαρακτήρα και τυπικότη-
τα.

- Η Ελλάδα είναι ένας μεγάλος του-
ριστικός προορισμός και η εμπει-
ρία της κατανάλωσης άριστης ποι-
ότητας και μοναδικών κρασιών σε 
συνδυασμό με την ιδιαίτερη γα-
στρονομία μας, μπορούν να οδη-
γήσουν τα εκατομμύρια των επι-
σκεπτών μας, να γίνουν οι καλύ-
τερες πρεσβευτές του ελληνικού 
κρασιού στο εξωτερικό.

- Τέλος το αξιόλογο ανθρώπινο δυ-
ναμικό, ο Έλληνας Αμπελουργός 
και Οινοποιός, ο Έλληνας επιστή-
μονας, εφόσον ξεπεράσουν κά-
ποια από τα ελαττώματα της φυ-
λής μας, που κυρίως καλλιεργού-
νται, εδώ στον τόπο μας και δουλέ-
ψουν με όραμα και συλλογικότη-
τα, τότε όλα μαζί θεωρώ ότι απο-
τελούν ικανές και αναγκαίες συν-
θήκες για να πετύχουμε.

Όλοι μας σήμερα, αγαπητοί συνά-
δελφοι έχουμε διδαχθεί από τα λά-
θη, τις αδυναμίες και ενδεχομένως 
από τις υπερβολές του παρελθόντος. 
Ας κάνουμε την σημερινή μέρα αφε-
τηρία της προσπάθειας για την Ανα-
γέννηση του ελληνικού κρασιού, με 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επι-
χειρήσεις μας, στον κόσμο μας, στην 
Πατρίδα μας, ξεπερνώντας τις όποιες 
διαφορετικές αντιλήψεις και ενδεχο-
μένως συντεχνιακές επιδιώξεις, δου-
λεύοντας στη βάση του κοινού, του 
συλλογικού, του Εθνικού σκοπού με 
μια νέα Διεπαγγελματική αντίληψη.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω και να συγχαρώ ιδιαίτερα και 
την προηγούμενη, αλλά και τις πα-
λαιότερες διοικήσεις της Εθνικής Δι-
επαγγελματικής Οργάνωσης Οίνου 
και Αμπέλου, για τις μεγάλες προ-
σπάθειες που κατέβαλλαν πολλές 
φορές με πολλές προσωπικές υπερ-
βάσεις, για χάρη του μεγάλου σκο-
πού μας. Πιστεύω ότι και η σημερινή 
Διοίκηση στη βάση των Αρχών και 
των Αξιών που πρεσβεύουμε όλοι 
μαζί θα δουλέψουμε να βγούμε από 
το τούνελ σηματοδοτώντας το δρό-
μο της Ανάπτυξης, και της Αναγέννη-
σης της Πατρίδος μας.

Μη ξεχνάμε ότι το μέλλον του ελ-
ληνικού κρασιού είναι άμεσα δεμένο 
με το μέλλον των ανθρώπων και των 
περιοχών του.   

ΕΔΟΑΟ:  Η 7η Γενική Συνέλευση νομιμοποιεί το νέο Δ.Σ.
υπό την προεδρία του Μάρκου Καφούρου



Παθογόνο:  Cylindro-
carpon destructans  

Πριν από ένα χρόνο περίπου στη σελίδα 
αυτή από τα ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ αρχίσαμε 
να περιγράφουμε τις σημαντικότερες ασθέ-
νειες που σχετίζονται με προσβολές του ξύ-
λου της αμπέλου, όπως είναι η Κλασσική 
ασθένεια της Ίσκας, η Ευτυπίωση, η ασθένεια 
του Petri, η Μελανή Νέκρωση της Βάσης του 
Υποκειμένου, η Μελανή Νέκρωση των Βρα-
χιόνων (Βοτρυοσφαίρια) και η Φόμοψη.

Ήδη στα προηγούμενα τεύχη περι-
γράψαμε α) την Κλασσική ασθένεια της 
Ίσκας που οφείλεται στο παθογόνο μύκη-
τα Fomitiporia mediterraneα και προκα-
λεί τη μαλακή σήψη του ξύλου,  β) την ασθέ-
νεια Μελανή Νέκρωση των Βραχιόνων 
(Black dead arm) που προκαλείται από το 
μύκητα Botryosphaeria dothidea και εκ-
δηλώνεται στα φύλλα με συμπτώματα πα-
ρόμοια της Κλασσικής Ίσκας, ώστε η διάκρι-
ση μεταξύ των δύο ασθενειών να είναι εξαι-
ρετικά δύσκολη, γ) την ασθένεια του Πέτρι 
(Petri disease) που προκαλείται από τα παθο-
γόνα Phaeomoniella chlamydospora και 
Phaeoacremonium spp. και έχει άμεση σχέ-
ση με το πολλαπλασιαστικό υλικό, δ) την Ευ-
τυπίωση που οφείλεται στον παθογόνο μύ-
κητα  Eutypa lata (Εutypa dieback), o oποίος 
προκαλεί τη δημιουργία ελκών στους κορ-
μούς και τους βραχίονες των προσβλημένων 
πρέμνων παρόμοια με αυτά που δημιουρ-
γεί και η Βοτρυοσφαίρια και ε) τη Φόμοψη 
που οφείλεται στο παθογόνο Phomopsis 
viticola και προσβάλλει τα φύλλα και τους 
ετήσιους βλαστούς. Εδώ θα πρέπει να επιση-

μάνουμε κάτι που συνήθως συγχέεται με τη 
Φόμοψη από τους αμπελουργούς. Τα μαύ-
ρα στίγματα που συχνά βλέπουμε το χειμώ-
να πάνω στις κληματίδες του πρέμνου δεν 
είναι οι καρποφορίες (πυκνίδια) της Φόμο-
ψης, αλλά ενός άλλου μη παθογόνου μύκη-
τα που σχηματίζει τις καρποφορίες του πάνω 
στο νεκρό φλοιό χωρίς να έχει τη δυνατότη-
τα να προσβάλλει το κάμβιο και το ξύλο και 
λέγεται Seimatosporium lichenicola. Στην 

περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να γίνονται 
επεμβάσεις.

 Στο τεύχος αυτό θα περιγράψουμε μια λι-
γότερο γνωστή ασθένεια που οφείλεται στο 
παθογόνο Cylindrocarpon destructans  
(Τέλεια μορφή: Nectria radicicola) και ονο-
μάζεται Μελανή Nέκρωση της Βάσης του 
Υποκειμένου (Black Foot Disease).

Τα νεαρά φυτά (έρριζα υποκείμενα στο 
φυτώριο ή εμβολιασμένα φυτά στον αμπε-

λώνα) παρουσιάζουν καχεκτική ανάπτυξη, 
Συχνά οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται καθό-
λου την άνοιξη. Το καλοκαίρι παρατηρού-
νται ξηράνσεις ολόκληρων φυτών.

Στο κατώτερο μέρος του υποκειμένου πα-
ρατηρούνται καστανοί μεταχρωματισμοί 
που ξεκινούν από τον κόμβο όπου εκφύο-
νται οι ρίζες και προχωρούν προς τα πάνω. 
Το σύμπτωμα αυτό είναι παρόμοιο εκείνου 
που προκαλείται και από την ασθένεια του 
Petri. Συχνά όμως παρατηρούνται νεκρώ-
σεις και μεταχρωματισμοί του ξύλου σε διά-
φορα σημεία του υποκειμένου που επεκτεί-
νονται προς τα άνω και προς τα κάτω. Σε κα-
τά μήκος τομή η νέκρωση φαίνεται ότι αρχί-
ζει εξωτερικά από το φλοιό και επεκτείνεται 
προς την εντεριώνη. Σε προχωρημένες πε-
ριπτώσεις μπορεί να νεκρωθεί ολόκληρο το 
κατώτερο τμήμα του υποκειμένου με αποτέ-
λεσμα την πλήρη ξήρανση του φυτού.  

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
- Να αποφεύγονται τα συμπαγή και βαριά 

εδάφη.
- Να αποφεύγεται η υπερβολική υγρασία 

(αποστράγγιση).
- Να μη χρησιμοποιούνται μεγάλα τρακτέρ 

σε βαριά και υγρά εδάφη που επιδεινώ-
νουν το ήδη υπάρχον πρόβλημα.

- Η αντιμετώπιση της ασθένειας με χημικά 
μέσα δεν είναι αποτελεσματική.

- Πειράματα στη Ν. Αφρική έδειξαν ότι 
η επέμβαση με μύκητες του γένους 
Trichoderma (εμβάπτιση ή ριζοπότισμα) 
σε αμπελουργικά φυτώρια συντελεί στην 
ανάπτυξη πιο εύρωστων φυτών που πα-
ρουσιάζουν μικρότερη προσβολή από 
Cylindrocarpon. 
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Mελανή νέκρωση της βάσης του υποκειμένου
(Black foot disease)

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

Μελανός μεταχρωματισμός στη βάση του υπο-
κειμένου που οφείλεται στην ασθένεια Μελανή 
Νέκρωση της Βάσης του Υποκειμένου.

Πλησιέστερη απεικόνιση της προσβολής όπου 
φαίνεται η νέκρωση της βάσης και των ριζών του 
υποκειμένου

ναι ιδιοκτήτρια 450 στρεμμάτων στο στάδιο της παραγωγής. Σήμερα 
η παραγωγή του κτήματος πωλείται κυρίως στην Κίνα. 

• Ηνωμένο Βασίλειο: επισήμανση με θερμίδες στα κρασιά, στις 
μπύρες και στα οινοπνευματώδη ποτά υπό μελέτη

 Η Αγγλίδα υπουργός Υγείας, Anna Soubry, αποκάλυψε ότι οι συζητή-
σεις σχετικά με την «πιθανή σήμανση των διατροφικών πληροφοριών" 
είναι σε εξέλιξη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας οινοπνευμα-
τωδών ποτών. Σύμφωνα με την υπουργό, οι λεπτομέρειες των θρεπτι-
κών συστατικών για το κρασί, τη μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά 
θα μειώσουν την παχυσαρκία και τον αλκοολισμό. Ήδη κινητοποιού-
νται οι εταιρείες κατά της κυβέρνησης που σχεδιάζει ελάχιστη τιμή για 
την περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, αφού Βρετανοί παραγωγοί αλκοόλ 
φαίνεται να υποστηρίζουν αυτή την πρόταση.

 Στην ιστοσελίδα της, η ένωση Drink Aware Trust (που χρηματοδοτείται 
από το βρετανικό κλάδο αλκοολούχων ποτών) ανακοίνωσε ότι ένα πο-
τήρι κρασιού είναι ισοδύναμο με μια πίτα, δύο ποτήρια κρασί ισοδυνα-
μούν επίσης με ένα χάμπουργκερ... Η μέση κατανάλωση ενός άγγλου 
ισοδυναμεί με 24.000 θερμίδες ανά έτος, ή"184 συσκευασίες με πατα-
τάκια." Η Anna Soubry πιστεύει επίσης ότι σε δύο χρόνια, κατά τη διάρ-
κεια της αναθεώρησης της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει τη διατροφική επισήμανση όλων των αλκοολούχων 

ποτών.
• Ο τρύγος στο Νότιο Ημισφαίριο: +18,8% αυξάνεται η παραγωγή 

κρασιών στην Αργεντινή
 Παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για τον επικείμενο τρυγητό έχουν 

προσαρμοστεί προς τα κάτω, η συγκομιδή το 2013 εκτιμάται ότι θα 
είναι γενναιόδωρη στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τις τελευταίες προ-
βλέψεις από το Εθνικό Ινστιτούτο Αμπέλου (INV) της Αργεντινής οι οι-
νοποιοί θα παραλάβουν 2,66 εκατομμύρια τόνους σταφύλια, +18,8% 
σε σύγκριση με τη συγκομιδή του 2012. Το έτος 2013 δεν θα είναι τόσο 
πληθωρικό όσο αναμενόταν (τον Ιανουάριο, προβλέπονταν 2.830.000 
τόνοι σταφύλια).

 Από μόνη της, η επαρχία Μεντόζα θα συγκομίσει 1,81 εκατομμύρια 
τόνους σταφύλια, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο 
τρίτα της παραγωγής της Αργεντινής. Σε σύγκριση με το 2012, η συ-
γκομιδή της Μεντόζα αυξάνεται κατά 22%. Οι ασθένειες από μύκητες 
στα αμπέλια της Αργεντινής παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα, το 
χαλάζι (συμπεριλαμβανομένης της Mendoza) και τα κύματα καύσωνα 
όμως (έντονη έλλειψη νερού στις επαρχίες της La Rioja και Catamarca) 
μείωσαν το δυναμικό παραγωγής. Στις 13 Μαρτίου, το INV ήδη υπολό-
γιζε την παραγωγή σε 1.360.000 εκατόλιτρα οίνου στην Μεντόζα (με 
μέσο επίπεδο 13,33 ° Alc) και 621 000 εκατόλιτρα οίνου στο Σαν Χουάν 
(με μέσο επίπεδο 13,28 ° Alc).

• Ο τρύγος στο Νότιο Ημισφαίριο: Η Νέα Ζηλανδία θα παράγει πε-
ρισσότερο σταφύλι, αλλά όχι πάρα πολύ κρασί

 Ενώ άρχισε στα μέσα Φεβρουαρίου, η συγκομιδή σταφυλιών στη Νέα 
Ζηλανδία το 2013, αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τις αρ-
χές Μαΐου.

 Οι μέσες τάσεις που ανακοινώθηκαν δείχνουν μια αύξηση της παρα-
γωγής σταφυλιών κατά 12,8% σε σύγκριση με τη μικρή συγκομιδή 
του 2012 στη Νέα Ζηλανδία, που εκτιμάται σε 300 000 τόνους το 2013, 
σύμφωνα με το Bloomberg. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο κατόχων 
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της Νέας Ζηλανδίας (NZW), η πα-
ραγωγή σταφυλιών δεν θα επηρεαστεί από τον τρέχοντα καύσωνα. 
Αν και σημαντική ξηρασία παρατηρήθηκε στα Βόρεια του Νησιού, θα 
επηρεάσει κατά κύριο λόγο μόνο τους βοσκοτόπους.

 Απευθυνόμενος στο Business Drink,ο Chris Stroud (νέος επικεφαλής 
για την Ευρώπη του NZW) προέβλεψε ότι η συγκομιδή του έτους 2013 
θα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Όμως, λόγω της μικρής συγκομιδής 
το 2012, οι αγορές έχουν αυξήσει τη ζήτησή τους. Αντιμέτωπος με 
προβλέψεις πληθωρικής συγκομιδής, ο Chris Stroud επέμεινε επίσης 
ότι "δεν θα υπάρξει συμφόρηση, διότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά χύ-
μα κρασιά στη Νέα Ζηλανδία, ενώ η πολύ χαμηλή συγκομιδή το 2012 
(-18% σε σύγκριση με το 2011) έχει σαν αποτέλεσμα μικρά ανανεω-
μένα αποθέματα και έτσι μια γενναιόδωρη παραγωγή το 2013 δεν θα 
προκαλέσει αστάθεια στην αγορά ή χαμηλότερες τιμές. Μια μεγαλύ-
τερη παραγωγή το 2013 θα επιτρέψει επίσης στη Νέα Ζηλανδία να 
διατηρήσει τις εξαγωγικές αγορές της.

• Γερμανική αγορά: Το προφίλ της κυριότερης εξαγωγικής αγοράς 
ελληνικών οίνων

 Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη γερμανική αγορά και κατανάλωση προ-
κύπτουν από την έκθεση που απέστειλε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. του Γενικού 
Προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ.  Η Ελλάδα κατατάσσεται 
12η χώρα στις εισαγωγές οίνου της Γερμανίας, ενώ το σύνολο των 
εισαγωγών κατά 50% παραδίδονται σε μορφή άνω των δυο λίτρων 
πρώτη εισαγωγός χώρα η Ιταλία (39,1%). Η οικιακή κατανάλωση στη 
Γερμανία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή κατανάλωσης (56,3%), με το 
μερίδιο της εστίασης να καλύπτει το 15%. Η κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση των Γερμανών ανέρχεται σε 20,2 lt ετησίως με σταθερότητα την τε-
λευταία δεκαετία, ενώ την δεκαετία 2001-2011 η κατανάλωση μπύρας 
μειώθηκε κατά 10 lt. Το κόκκινο κρασί έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις 
των Γερμανών καταναλωτών με μερίδιο αγοράς 50%. 

 Το 41% των Γερμανών καταναλωτών όμως δεν καταναλώνει ποτέ κρα-
σί, ενώ οι κύριοι καταναλωτές οίνου είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, οι 
οποίοι τους προμηθεύονται από discounters (38,5%), supermarkets 
(24%) και κάβες (8,4%).

 Στο λιανεμπόριο το 68% των πωλήσεων αφορούν κρασιά κάτω των 2€. 

• Εμπόδια της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οδικός χάρτης 
για να έχετε προοπτική στην αγορά της Κίνας

 Αποφυγή ρίσκου, μετάθεση – αποποίηση ευθύνης, επιδοτοφυλία, ευ-
καιριακό κέρδος, σύγχυση ταυτότητας και εικόνας, ροπή στην τακτική 
και όχι τη στρατηγική και  χαμηλή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, 
αποτελούν τα Αδύνατα Σημεία του «Ελληνικού Επιχειρείν» σύμφωνα 
με την παρουσίαση του Δρ Γ. Κριτσωτάκι που μας κοινοποίησε το Βαλ-
κανικό Επιχειρηματικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας, για την μεθοδολογία 
προσέγγισης που οφείλουν οι Έλληνες να ακολουθούν  στον τρόπο 
του Κινέζικου Επιχειρείν.

 Παράλληλα η παρουσίαση για την ανάλυση της σημασίας της επιχει-
ρηματικής κουλτούρας για την ανάπτυξη επιτυχημένης συνεργασίας 
και συνεργιών με την Κινέζικη αγορά από την Α. Γραμματέα Ο.Ε.Υ. του 
Υπ. Εξωτερικών κ. Αρετή Σκαφιδάκη, αποτελεί ένα κώδικα επιχειρημα-
τικής συμπεριφοράς για την αγορά της Κίνας και του «σχετίζεσθαι» με 
τους Κινέζους επιχειρηματίες.

• ΗΠΑ: Στροφή των αγροτών στην Καλιφόρνια, στην αμπελοκαλλι-
έργεια εξ΄ αιτίας του νερού

 Στροφή στην οινοπαραγωγή κάνουν πολλοί αγρότες στις ΗΠΑ, απο-
μακρυνόμενοι από την καλλιέργεια του αβοκάντο, η οποία συνιστού-
σε κάποτε μια ιδιαίτερα επικερδή επιχείρηση προσφέροντας ετήσια 
έσοδα έως και 100.000 δολαρίων. Το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος άρ-
δευσης είναι αυτό που οδηγεί αρκετούς παραγωγούς στο ξερίζωμα 
των δέντρων και στην στροφή προς την καλλιέργεια  αμπελιών.

 Πολλοί αγρότες στην  περιοχή του Σαν Ντιέγκο αντικαθιστούν τα δέν-
δρα αβοκάντο με αμπέλια και εξασφαλίζουν άδειες για την λειτουργία 
οινοποιείων, επισημαίνεται σε σχετικό δημοσίευμα της “WSJ”.

 H συνολική έκταση της περιοχής όπου καλλιεργούνται αβοκάντο στην 
κομητεία Εσκονδίκο της Καλιφόρνιας μειώθηκε στα 17.763 ακρ (περί-
που 7.500 εκτάρια) το 2011, από 26.012 ακρ προ πενταετίας, σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της αγροτικής υπηρεσίας της Κομητείας του 
Σαν Ντιέγκο. 

 Εν τω μεταξύ, οι αμπελώνες στην περιοχή αυξήθηκαν στα 416 ακρ (168 
εκτάρια) το 2011, από 309 ακρ πριν από πέντε χρόνια.

 Η ζήτηση για αβοκάντο στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 
ενώ η τιμή τους είχε ενισχυθεί σημαντικά στην διάρκεια της περιόδου 
2010 – 2011, εξαιτίας της μικρής σοδειάς. Αλλά οι τιμές υποχώρησαν 
πέρυσι, λόγο αυξημένης παραγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος της προ-
σφοράς  προέρχεται από Μεξικό και Χιλή.

 Τα σταφύλια αποτελούν δελεαστική εναλλακτική για τους αγρότες του 
Σαν Ντιέγκο, καθώς χρειάζονται σχετικά λιγότερο νερό, ευδοκιμούν 
σχετικά εύκολα στην περιοχή, ενώ τα οινοποιεία αποτελούν και πόλο 
έλξης για επισκέπτες. 

 Η είδηση αναδημοσιεύεται από την Ναυτεμπορική 4/2/2013.

συνέχεια από την 6 σελ.


