
Μ ια νέα πραγματικότητα στον 
γεωργικό τομέα με ορίζοντα 
εφαρμογής την επόμενη εξα-

ετία δημιουργεί πλέον η νέα ΚΑΠ που αποφα-
σίστηκε πρόσφατα. 

Οι μειωμένοι πόροι, στο πνεύμα της λιτότη-
τας που κυριαρχεί στην ΕΕ, είναι η μια όψη της 
νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής και ήδη 
για τη χώρα μας υπολογίζεται ότι θα υπάρ-
ξουν απώλειες εισροών περίπου 14%. Ωστόσο 
οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις βγαίνουν 
κερδισμένες καθώς δυνητικά θα παίρνουν πε-
ρισσότερα χρήματα, ενώ αντίθετα περικόπτο-
νται (αλλά όχι όσο δραστικά θα έπρεπε) οι ενι-
σχύσεις των μεγαλοαγροτών (14%).

Ειδικότερα, στη νέα ΚΑΠ που έχει προϋπο-
λογισμό 373 δις ευρώ μεταξύ άλλων, προβλέ-
πεται: ευελιξία μεταξύ του α’ και β’ πυλώνα (με-
ταφορά πόρων 10-15%), προστασία του πε-
ριβάλλοντος μέσω του «πρασινίσματος» των 
ενισχύσεων, περιορισμός των άμεσων ενισχύ-
σεων μόνο στους «ενεργούς» αγρότες. Κρίσι-
μη πτυχή για την ανακατανομή των ενισχύσε-
ων είναι το μοντέλο της περιφερειοποίησης 
που θα εφαρμοσθεί, κάτι που θα εξαρτηθεί 

από την συγκρότηση ενός Εθνικού Φακέλου 
στην κατεύθυνση στήριξης των μικροαγρο-
τών και των μειονεκτικών περιοχών.

Για όλα αυτά ο ρόλος που καλείται να δια-
δραματίσει η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικός, αφού οι συζητήσεις για τους εφαρ-
μοστικούς κανονισμούς και την εξειδίκευση 
των αποφάσεων ξεκινούν, ενώ και από τον Ια-
νουάριο του 2014, την προεδρία της ΕΕ ανα-
λαμβάνει η χώρα μας, η οποία θα πρέπει να 
ανακοινώσει στην Commission τον τρόπο 
εφαρμογής της ΚΑΠ όσον αφορά τις αποφά-
σεις που ανήκουν στην δικαιοδοσία των Κρα-
τών Μελών, έως τον Αύγουστο του 2014. 

Αμπέλι
Η ένταξη του αμπελοοινικού τομέα στην 

ΚΑΠ συνοδεύτηκε από δυο κατ’ αρχήν κέρδη: 
την εξαίρεση των αμπελώνων από το πρασί-
νισμα χωρίς την απώλεια της ενίσχυσης του 
30% και την απόφαση για χορήγηση νέων 
αδειών φύτευσης 1% κατ’ έτος αρχής γενομέ-
νης από το 2016, χωρίς εξαιρέσεις στους τύ-
πους των οίνων.   
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Νέα εξαγωγική πορεία για το κρασί 

Αλλάζει το γεωργικό τοπίο με τη νέα ΚΑΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 http://www.keosoe.gr • e-mail: keosoe@otenet.gr

Τα συν, τα μείον και τα ερωτήματα

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

Αναμόρφωση 
αμπελοοινικής 
νομοθεσίας

Παράταση έως 30/8 
στα προγράμματα 
προβολής

Το κρασί σε όλο 
τον κόσμο

17% κάτω η φετινή 
παραγωγή

Οινοπνευματικά
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Μ ε ταχύτατους ρυθμούς υλοποι-
είται ο σχεδιασμός για δυναμική 

παρουσία του ελληνικού συνεταιριστικού 
κρασιού στην κινέζικη αγορά, μέσω της 
Coop Wines of Greece που αποτελεί πρω-
τοβουλία της ΚΕΟΣΟΕ.

Έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες με την 
Beijing Grain Group (η μεγαλύτερη δη-

μοτική επιχείρηση του Πεκίνου), που επι-
σφραγίστηκε με μνημόνια συνεργασί-
ας και στις δυο χώρες κατά την ανταλλα-
γή επισκέψεων των εκπροσώπων των δυο 
εταίρων. 

Στην Αθήνα μάλιστα, η σχετική εκδήλω-
ση (7/6) έγινε στο δημαρχείο Αθήνας πα-
ρουσία του δημάρχου κ. Γ. Καμίνη. 

Λίγες μέρες αργότερα Κινέζοι επιχει-
ρηματίες (China National Sugar and 
Alcohol Group Corp) επισκέφθηκαν τα 
γραφεία της ΚΕΟΣΟΕ όπου είχαν συνάντη-
ση με τον πρόεδρο Χρ. Μάρκου και τον δι-
ευθυντή Παρ. Κορδοπάτη.

Σελ. 7

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμ-
βάνουν πλέον οι δυσλειτουργίες που 

έχουν προκληθεί στις συνεταιριστικές οργα-
νώσεις εξ’ αιτίας των νομικών κενών και των 
ασαφειών του ν. 4015/2011.

Ήδη, η ΚΕΟΣΟΕ προχώρησε σε έκτακτη πα-
νελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή των κομ-
μάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και της ΠΑΣΕ-

ΓΕΣ) αναδεικνύοντας το θέμα, ενώ απηύθυνε 
και σχετική επιστολή στον υπουργό Αγρ. Ανά-
πτυξης. 

Η διάσταση του προβλήματος δεν είναι 
άγνωστη πάντως και στους αρμοδίους και ήδη 
ανακοινώθηκε νέα παράταση προσαρμογής 
των οργανώσεων στο νόμο έως 31 Δεκεμβρίου 
2013.     Σελ. 3 

Σ ε μια συγκυρία με πλήθος ανοιχτά θέματα 
και εκκρεμότητες (δυσλειτουργία συνεται-

ρισμών, νέα ΚΑΠ, επερχόμενος τρύγος, κατάρ-
ρευση αγοράς κ.λπ.) πραγματοποιήθηκε η 52η 
Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ και όπως ήταν 
αναμενόμενο αυτό αποτυπώθηκε και στο κλίμα 
των εργασιών της. 

Με τις ομιλίες τους οι συμμετέχοντες στη Συ-
νέλευση, διοίκηση της Οργάνωσης και αντιπρό-
σωποι των ενώσεων- μελών, ουσιαστικά απηύ-
θυναν μια αγωνιώδη έκκληση προς την Πολιτεία 
να μην ολιγωρήσει άλλο μπροστά στο εκρηκτι-
κό κοινωνικό πρόβλημα και ταυτόχρονα δια-
τράνωσαν τη θέλησή τους να αγωνισθούν ενω-
μένοι για λύσεις που θα διασφαλίσουν την επι-
βίωση του κλάδου και την κοινωνική συνοχή 
στις αμπελουργικές περιοχές.

Στις προϋποθέσεις για την υπέρβαση της κρί-
σης και την προοπτική καλύτερων ημερών ανα-
φέρθηκε ο πρόεδρος της Οργάνωσης Χρ. Μάρ-
κου, ενώ επόμενες δράσεις και μια πρώτη πα-
ρουσίαση των πτυχών της ΚΑΠ που αφορούν 
τον τομέα ήταν το θέμα της ομιλίας του διευθυ-
ντή Παρ. Κορδοπάτη. 

Επιτέλους… εγκρίθηκε από 
την Commission η αποζημίω-
ση των αμπελουργών για τον 
περονόσπορο του 2011 – Δι-
καίωση της επιμονής της ΚΕ-
ΟΣΟΕ . 

Απόβαση στην Κίνα 
με πρωτοβουλία ΚΕΟΣΟΕ και Coop Wines of Greece 

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

δυο πρώτα θετικά για το αμπέλι

Διαλυτικά φαινόμενα στο συνεταιριστικό χώρο
λόγω του ν. 4015/2011

52η Γενική 
Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ

Επί του 
πιεστηρίου 
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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

λόγω των ανατροπών από οδηγίες της ΕΕ 

Νέο βραβείο

Παράταση έως 30/8 στα προγράμματα προβολής 

Δ ραστικές ίσως και ασύμφορες μετα-
βολές επιφέρουν στα προγράμμα-

τα μεμονωμένων επιχειρήσεων οδηγίες της 
Commission σχετικά με την προβολή προώ-
θηση οίνων σε Τρίτες Χώρες.

Σε σύσκεψη στελεχών του ΥΑΑΤ από την 
Δ/νση Μ.Τ.Π.Ε και το τμήμα Οίνου (κα Ε. 
Κούρεντα και Α. Παπαγιανοπούλου) και 
της ΕΔΟΑΟ, διευκρινίστηκε σε εφαρμοστι-
κό επίπεδο υπό ποιες προϋποθέσεις πλέον 
τα οινοποιεία μπορούν να εμφανίζουν το  
εταιρικό τους σήμα (μάρκα) στις δράσεις 
προβολής προώθησης, ώστε να χρηματο-
δοτηθούν με το ποσοστό της Εθνικής Συμ-
μετοχής (30%).

Σε περίπτωση που δεν εκπληρούνται οι 
προϋποθέσεις ο δικαιούχος του προγράμ-
ματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το 
50% του προϋπολογισμού του προγράμμα-
τος ως ίδια συμμετοχή.

Οι προϋποθέσεις, συνεπώς, λήψης του 
80% της επιδότησης (50% Κοινοτική και 30% 
Εθνική συμμετοχή) είναι οι εξής:
Α) Μεμονωμένες Επιχειρήσεις
1. Κατά την υποβολή του προγράμματος 

από μεμονωμένη επιχείρηση δεν επιτρέ-
πεται η εμφάνιση του εταιρικού σήματος 
(π.χ. ΕΑΣ Πεζών, ή ΙΝΟ ΑΕ) 

 Συνεπώς η μεμονωμένη επιχείρηση δύνα-
ται να προβάλλει μόνο το συλλογικό σή-
μα μιας ζώνης ή μιας ευρύτερης περιοχής 
(π.χ. ΠΟΠ Νεμέας, Π.Γ.Ε Πελοποννήσου).

Β) Ομαδικά Προγράμματα
1) Σε περίπτωση υποβολής ομαδικού προ-

γράμματος, η εμφάνιση των εταιρικών ση-
μάτων των οινοποιείων που συμμετέχουν 
στα προγράμματα επιτρέπεται στις δρά-
σεις που προαναφέρθηκαν στην πρώτη 
περίπτωση, υπό μία και μόνο προϋπόθε-
ση:

 Στην Ομάδα που υποβάλλει πρόγραμμα 
μιας περιοχής (π.χ. Π.Ο.Π. Σαντορίνης ή 
Π.Γ.Ε. Θεσσαλίας) ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙ-
ΕΙΩΝ  που δραστηριοποιούνται στη ζώνη 
ή στην περιοχή.  

 Υπάρχει όμως η δυνατότητα αν δεν συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα όλα τα οινοποι-
εία, να συμπεριληφθούν τα προϊόντα  αυ-
τών των οινοποιείων στις δράσεις ώστε να 
συγκεντρωθεί το 100% των οινοποιείων. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την δυνατό-
τητα εμφάνισης  των εταιρικών σημάτων 
και οι γευσιγνωσίες να γίνονται με ανοι-
χτές φιάλες.

2) Εάν η Ομάδα συσταθεί από οινοποιεία 
από διάφορες περιοχές, τότε επιτρέπεται 
η εμφάνιση στις δράσεις (έντυπα, internet 
κλπ.) μόνο του brand name ή logo της 
Ομάδας, (π.χ. Coop Wines of Greece, 
Fines wines of Macedonia). Και στην πε-
ρίπτωση αυτή τα εταιρικά  σήματα απαγο-
ρεύεται να εμφανίζονται στις δράσεις.

 Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν ένα 
οινοποιείο να υποβάλλει  δύο προγράμ-
ματα στην ίδια χώρα, δηλαδή  ένα μεμο-
νωμένο ως επιχείρηση και ένα διαφορετι-
κό  συμμετέχοντας  σε Ομάδα. 

Αιτία το antidumping
Oι εξελίξεις αυτές πιθανότατα οφείλο-

νται εν μέρει στον πρόσφατα (αν και έχουν 
ξεκινήσει από το Μάρτιο του 2013) πόλεμο 
ανακοινώσεων μεταξύ της Commission και 
της Κίνας αναφορικά με την απόφαση φο-
ρολόγησης των κινέζικων φωτοβολταϊκών 
Panels,  από την EE. 

Σαν κίνηση αντιπερισπασμού οι κινέζι-
κες Αρχές κατηγόρησαν την Ε.Ε. ότι χορηγεί 
εθνικές ενισχύσεις στις  ευρωπαϊκές επιχει-
ρήσεις για την προβολή  οίνων στην αγορά 
της Κίνας (dumping). Απείλησαν επίσης να 
εφαρμόσουν antidumping δασμούς στους 
Ευρωπαϊκούς οίνους, γεγονός που θα απο-
βεί καταστροφικό για την κρίσιμη αγορά της 
Κίνας, καθώς βάσει διμερών συμφωνιών,  
πολλές ανταγωνίστριες Τρίτες Χώρες έχουν 
ήδη ατέλεια στην εισαγωγή οίνων στην Κίνα.

Παρότι είχαν συσταθεί Ομάδες εργασί-
ας στην ΕΕ υπό τον Επίτροπο Εσωτερικών 
Υποθέσεων Μισέλ Μπαρνιέ, με σκοπό να  
τεκμηριώσουν στις Κινέζικες Αρχές ότι δεν 

χορηγούνται Εθνικές Ενισχύσεις στα Ευρω-
παϊκά κρασιά και ότι τα ευρωπαϊκά κρα-
σιά δεν πωλούνται φθηνότερα στην Κίνα 
(dumping), oι Κινέζικες Αρχές αποφάσι-
σαν την 1/7 να αναγγείλουν την έναρξη 
έρευνας στα ευρωπαϊκά οινοποιεία που 
θα εγγραφούν σε ειδική για το σκοπό 
αυτό λίστα προκειμένου να αποφύγουν 
υπέρμετρους δασμούς με βάση τις πα-
γκόσμιες συμφωνίες μέσω ΠΟΕ.

Για τον ίδιο  λόγο στην συνάντηση του ΥΑ-
ΑΤ στις Βρυξέλλες με την Commission συμ-
μετείχε και εκπρόσωπος της,  από την Διεύ-
θυνση States Aid (Εθνικών ενισχύσεων), ο 
οποίος και έθεσε τις κόκκινες γραμμές που 
προαναφέρθηκαν.

Συλλογικά σχήματα
Συμπερασματικά, οδηγούμαστε σε μια 

νέα εποχή όσον αφορά τις κατευθύνσεις, 
όπου το εταιρικό σχήμα θα αντικατασταθεί 

από το συλλογικό, πρώτιστο στόχο άλλωστε 
και του ΚΑΝ (ΕΚ) 555/09.

Η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που 
εμφανίζονταν με τόσο κατακερματισμένες 
προτάσεις με αποτέλεσμα το Brand “Wines 
of Greece”  να μην έχει καμία συνοχή.

Για το λόγο αυτό την προηγούμενη χρο-
νιά η ΚΕΟΣΟΕ υπέβαλλε πρόταση στο Δ.Σ. 
της ΕΔΟΑΟ ώστε να υποβληθούν συλλογικά 
προγράμματα, πρόταση η οποία απερρί-
φθη.  Ως αποτέλεσμα ήταν και η δημιουργία 
των Coop Wines of Greece, brand το οποίο 
σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο και 
στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι 
οινοποιητικοί συνεταιρισμοί.

Δεδομένου ότι οι ανατροπές  που επιφέ-
ρουν οι τελευταίες εξελίξεις είναι μεγάλες,  
το ΥΑΑΤ έδωσε παράταση στην υποβολή 
των προγραμμάτων, καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής των οποίων είναι η 30η Αυγού-
στου 2013.

Δ ιακρίσεων συνέχεια για το Ασύρτικo 
εσοδείας 2012 της SantoWines, 

το οποίο κατέκτησε το Ασημένιο μετάλλιο 
στον διεθνή διαγωνισμό International 
Wine Challenge 2013 του Λονδίνου, και 
μάλιστα με την υψηλότερη διάκριση για 
τον Θηραϊκό αμπελώνα και μια από τις κα-
λύτερες θέσεις όλων των ελληνικών συμ-
μετοχών! Επίσης, διακρίθηκε με το Χάλκινο 
μετάλλιο στον διαγωνισμό International 
Wine and Spirit Competition 2013. 

Εν τω μεταξύ, η διεθνής πρώτη εμφάνι-
ση του νέου brand «SANTORINI» της Santo 
Wines πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, 

σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό επαγγελ-
ματιών, δημοσιογράφων και οινόφιλων στο 
πλαίσιο πρωτοβουλίας ανάδειξης του Θη-
ραϊκού αμπελώνα και της γαστρονομίας 
στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή 10 οινοποιείων 
της Σαντορίνης.

Η νέα εικόνα των ΠΟΠ οίνων του Συνεται-
ρισμού κέρδισε τις εντυπώσεις καθώς συν-
δυάζει στρατηγικά τη μοναδικότητα της Σα-
ντορίνης και των ξεχωριστών χαρακτηρι-
στικών του αμπελώνα της με μια δυναμική, 
κοσμοπολίτικη εικόνα ενός brand name δι-
εθνών προδιαγραφών, αντάξιo της παγκό-
σμιας αναγνωρισιμότητάς του.

Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΕΟΣΟΕ 
και εξέχον στέλεχος του 
συνεταιριστικού χώρου, 
ο Γιώργος Καραγιάννης, 
πρώην πρόεδρος της ΕΟΣ 
Σάμου και της Διεπαγγελμα-
τικής Οργάνωσης Αμπέλου 
και Οίνου έφυγε από τη ζωή 
στις 3/7/2013 ύστερα από 
άνιση μάχη με την αρρώ-
στια που τον ταλαιπωρούσε 

το τελευταίο διάστημα.
Ο εκλιπών, δημιουργικό 

πνεύμα και ιδιαίτερα αγα-
πητός σε όλους όσους είχαν 
την τύχη να τον γνωρίσουν, 
στη διάρκεια της ζωής του 
ανέπτυξε πλούσια δράση 
σε κρίσιμους κοινωνικούς 
τομείς καταλείποντας σπου-
δαίο έργο.

Οι αρετές του αναγνω-
ρίστηκαν από τους συμπο-

λίτες του, όπως μαρτυρεί 
άλλωστε η τετράκις εκλογή 
του στο αξίωμα του δημάρ-
χου στο Καρλόβασι Σάμου.       

Χρυσό βραβείο
για την 

ΕΑΣ Πεζών
Ακόμη μία φορά η Ένωση Πεζών ξε-

χώρισε με το βραβείο του ερυθρού ξη-
ρού οίνου ΝΗΣΟΣ ΠΓΕ ΚΡΗΤΗ, στην 
έκθεση INTERWINE 2013 στην Κίνα.

Το ΝΗΣΟΣ διακρίθηκε στα CHINA 
WINE & SPIRITS AWARDS με το GOLD 
MEDAL στην κατηγορία Best Value.

Στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας  με 
στόχο την αναθεώρηση της αμπελοοι-

νικής νομοθεσίας, την εναρμόνισή της με 
το Ενωσιακό Δίκαιο, την κατάργηση των 
παρωχημένων Νομοθετικών διαταγμά-
των που χρονολογούνται από το 1926 έως 
και το 1976, την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των Ελλήνων οινοπαραγωγών 
σε σχέση με τους ανταγωνιστές της ΕΕ και 
των Τρίτων Χωρών, καθώς και τη δημιουρ-
γία ενός καθεστώτος που θα λειτουργεί με 
σαφείς αποτελεσματικούς και δίκαιους κα-
νόνες, προχώρησε το υπουργείο Αγρ. Ανά-
πτυξης.

Μόνιμη άποψη της ΚΕΟΣΟΕ αποτελού-
σε και αποτελεί ότι κάθε μεταρρύθμιση της 
νομοθεσίας πρέπει να έχει ως προϋπόθεση 

την αξιοπιστία και την λειτουργικότητα των 
βασικών εργαλείων του τομέα με κυρίαρ-
χο το Αμπελουργικό Μητρώο, που αποτε-
λεί θεμελιώδη αναγκαιότητα για την άσκη-
ση πολιτικής, διαμόρφωση στρατηγικών 
και την διενέργεια ελέγχων.

Για το λόγο αυτό πριν τρία χρόνια πρότει-
νε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων - που σήμερα υλοποιείται – την 
ηλεκτρονική διασύνδεση του Αμπελουρ-
γικού Μητρώου, των Δηλώσεων Συγκο-
μιδής και παραγωγής, αφού σύμφωνα 
με τη θέση της ΚΕΟΣΟΕ μόνο η σαφής και 
ακριβής απεικόνιση της υφιστάμενης κατά-
στασης του τομέα, εγγυάται την δυνατότη-
τα εφαρμογής και ελέγχου οποιουδήποτε 
θεσμικού πλαισίου..

Αναμόρφωση 
αμπελοοινικής νομοθεσίας

«Έφυγε» ο Γ. Καραγιάννης Αυξημένοι τόκοι
Αυξημένους τόκους κατά 16,1% κατέβα-

λαν πέρυσι, σε σύγκριση με το 2011, οι Έλληνες 
αγρότες για τα δάνεια που έχουν πάρει από τις 
τράπεζες.

Την ίδια περίοδο, τόσο οι γεωργοί όσο και οι 
κτηνοτρόφοι, υποχρεώθηκαν να πληρώσουν 
ακριβότερα τα ενοίκια για τα αγροτικά μηχανή-
ματα και τα αγροκτήματα. Επίσης διαπιστώνε-
ται περαιτέρω μείωση των αγροτικών ημερομι-
σθίων. 

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης αμοιβής συ-
ντελεστών παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτρο-
φία σημείωσε αύξηση 2,7% το 2012, σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2011, έναντι αύ-
ξησης 2,1% που είχε σημειωθεί κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010. 
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Σύσκεψη
Εν τω μεταξύ, στις 24 Απριλίου η ΚΕΟ-

ΣΟΕ προχώρησε στην οργάνωση έκτακτης 
πανελλαδικής σύσκεψης για το θέμα με το 
πέρας της οποίας εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται το 
σύνολο των Συνεταιρισμών της χώρας και 
κατά συνέπεια  οι Συνεταιριστικές Οινο-
ποιητικές Οργανώσεις, περιμένοντας τις 
νομοθετικές παρεμβάσεις που θα αποτρέ-

ψουν τις διαλυτικές καταστάσεις που προ-
κύπτουν  απ τα νομικά κενά  και τα προβλή-
ματα εφαρμογής του ν. 4015/2011 για τους 
Συνεταιρισμούς.

Ήδη, ο κλάδος λειτουργεί υπό πίεση κα-
θώς πολλοί συνεταιρισμοί αλλά και η ίδια 
η ΚΕΟΣΟΕ  αδυνατούν να προσαρμοσθούν 
στις σχετικές διατάξεις  εξ΄αιτίας πτυχών 
του νόμου τη στιγμή που η ημερομηνία πα-
ράτασης εκπνέει στις  30/6/2013.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο έκτα-
κτης πανελλαδικής σύσκεψης που οργα-
νώθηκε από την ΚΕΟΣOE στα γραφεία της, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κομμά-
των (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ΚΚΕ) και του 
προεδρείου της  ΠΑΣΕΓΕΣ (Τ. Καραμίχας, 
Κ. Σκιαδάς)

Περιγράφοντας το πρόβλημα, ο πρόε-
δρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου και ο γεν. 
διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης, τόνισαν 
χαρακτηριστικά ότι παρά την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της οργάνωσης για με-
τατροπή της,  οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν 

να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμες πτυχές  
για το  πως ακριβώς θα γίνει αυτό!

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της 
ΠΑΣΕΓΕΣ Τζ. Καραμίχας, άσκησε δριμεία 
κριτική στο ν. 4015/2011 και τόνισε την 
ανάγκη ενός νέου νόμου – πλαίσιο ή επα-
ναφορά στον ν. 2810/00.

Από πλευράς κομμάτων: ο βουλευτής 
της ΝΔ Κων/νος Κόλλιας ανέφερε ότι οι 
τροποποιήσεις δεν θα θεραπεύσουν τα 

προβλήματα που έχουν προκύψει από το ν. 
4015 και τάχθηκε υπέρ ενός νέου νομοθετι-
κού πλαισίου.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ειρήνη  
Κατσινοπούλου, τόνισε ότι για το κόμμα 
της οι συνεταιρισμοί, απαλλαγμένοι από τις 
αναχρονιστικές  αντιλήψεις του παρελθό-
ντος αποτελούν την  αιχμή του δόρατος για 
μία νέα αγροτική πολιτική με αναπτυξιακές 
διαστάσεις.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Αθ. Παπαδό-
πουλος είπε ότι απαιτούνται τροπολογίες 
για την εφαρμογή του ν. 4015, ενώ ο εκπρό-
σωπος του ΚΚΕ Γ. Γκικόπουλος , επισημαί-
νοντας τον σημαντικό ρόλο της ΚΕΟΣΟΕ,  
ζήτησε την απόσυρση του νόμου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης τα δι-
αφορετικά  σενάρια που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη σε σχέση με την διαδικασία αποπλη-
ρωμής της άτοκης χρηματοδότησης των 
οινοποιητικών συνεταιριστικών οργανώ-
σεων  ύψους 30 εκ. €.  Για το θέμα αναλυτική 
ενημέρωση έκανε εκ μέρους της ΠΑΣΕΓΕΣ 
ο Αθ. Παπαγεωργίου.

Στη σύσκεψη, πάντως  διεφάνη κοινός 
προβληματισμός του πολιτικού και συνε-
ταιριστικού κόσμου,  όσον αφορά την ανα-
γκαιότητα δημιουργίας πλαισίου που θα 
αναπτύσσει το συνεταιριστικό θεσμό 
και θα τον εδραιώνει ως βασικό μοχλό 
ανάπτυξης της ελληνικής αγροτικής οι-
κονομίας.

Νομικά αδύνατη η μετατροπή
βάσει του ν. 4015/2011

ΚΕΟΣΟΕ προς υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Νέα προθεσμία μετατροπής
Παρατείνεται έως 21 Σεπτεμβρίου του 2013 η προθεσμία εντός της οποίας υπο-

χρεούνται οι Αγροτικές Οργανώσεις να προβούν στις καταστατικές αλλαγές που 
προβλέπει ο ν. 4015/2011, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή 
από τους υπουργούς Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθ. Τσαυτάρη, Οικονομικών Γ. 
Στουρνάρα και Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη.

Με την τροπολογία, παρατείνεται έως 21 Σεπτεμβρίου του 2013 και η θητεία των 
διοικήσεων των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του 2013 οι προθεσμίες που αφορούν στην κάλυψη του ορίου των 30.000 ευρώ του 
συνεταιριστικού κεφαλαίου των Αγροτικών Συνεταιρισμών, της διαδικασίας εκλο-
γής οργάνων των Αγροτικών Συνεταιρισμών και της ΠΑΣΕΓΕΣ και της μετατροπής 
των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Αγροτι-
κές Εταιρικές Συμπράξεις. 

Επίσης, προβλέπεται ότι στην ίδρυση Αγροδιατροφικών Συμπράξεων (αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες) μπορεί να συμπράττει και η οικεία περιφέρεια. 

Επιστολή 
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες 

της ΚΕΟΣΟΕ να αναλύσει το πρόβλημα 
μετατροπής της ΚΕΟΣΟΕ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, 
μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν οδηγίες από 
το ΥΠΑΑΤ για τη μεθοδολογία μετατροπής 
των ΚΕΣΕ του άρθρου 29 του ν. 2810/2000 
σε ΑΣ Κλαδικό.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ ως 
όφειλε στις 25/6/2012 έλαβε ομόφωνα 
την απόφαση μετατροπής της σε ΑΣ Κλα-
δικό.

Παράλληλα και με τους νομικούς συμ-
βούλους της προηγούμενης πολιτικής 
ηγεσίας κατέβαλλε προσπάθειες να εξειδι-
κεύσει τις νομικές και τεχνικές διαδικασίες 
μετατροπής της, δεδομένου ότι δεν υπάρ-
χουν σαφείς διατάξεις στον ν. 4015/2011 
περί της μετατροπής των ΚΕΣΕ σε ΑΣ Κλα-
δικό.

Σήμερα παρ’ ότι έχει χορηγηθεί παράτα-
ση μέσω του ΦΕΚ Α 250/20.12.2012 μέχρι 
30/6/2013 προκειμένου να μετατραπεί η 
ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικό, ουδεμία πληρο-
φόρηση υπάρχει περί της διαδικασίας με-
τατροπής της. Σύμφωνα με την διερεύνη-
ση που έχουμε κάνει και με νομικούς του 
υπουργείου σας η ΚΕΟΣΟΕ έχει δυνητικά 
δυο επιλογές.

ΕΠΙΛΟΓΗ Α
Να ακολουθήσει καθ’ όμοιο, τρόπο την 

διαδικασία μετατροπής που προβλέπουν 
τα άρθρα 18 και 19 του ν. 4015/2011 όσον 
αφορά την μετατροπή των ΕΑΣ σε ΑΣ.

Εάν συνεπώς ακολουθήσει αυτήν την 
διαδικασία που η μετατροπή συντελείται 
δια της συγχωνεύσεως, τότε η ΚΕΟΣΟΕ θα 
έπρεπε να απορροφήσει όλους τους μετα-
τραπέντες σε πανελλήνιο επίπεδο συνε-
ταιρισμούς σε ΑΣ, ώστε και η ίδια να γίνει 
πρωτοβάθμιος κλαδικός συνεταιρισμός 
και να έχει μέλη τα φυσικά πρόσωπα των 
ΑΣ με τους οποίους συγχωνεύεται.

Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει επί-
σης εκ του ότι στο άρθρο 19 § 8 του ν. 
4015/2011 αναφέρεται:

«Οι κλαδικοί ΑΣ που θα προκύψουν από 
ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ μπορούν να λειτουργούν 
σε εθνικό επίπεδο και μόνον ένας κλαδικός 
ΑΣ για τους παραγωγούς του αντίστοιχου 
ομοειδούς προϊόντος»

Μάλιστα η ανωτέρω διάταξη εμπεριέχει 
τη μοναδική αναφορά στον ΑΣ Κλαδικό και 
με βάση αυτή την αόριστη και ατελή διάτα-
ξη οφείλουμε να μετατραπούμε.

Σε πρακτικό επίπεδο θα πρέπει να προ-
κύψει ένα νομικό πρόσωπο πανελλαδι-
κής εμβέλειας που θα απορροφήσει (με-
τατροπή δια της συγχωνεύσεως) όλους 
τους ΑΣ της ελληνικής επικράτειας που 

έχουν ήδη μετατραπεί με τις διατάξεις του 
Ν.4015/2011. Στη συνέχεια θα πρέπει  να 
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση όλων των 
φυσικών μελών του νέου ΑΣ Κλαδικού 
(πρωτοβάθμιου) που δημιουργείται από 
την τροποποίηση του καταστατικού της 
τριτοβάθμιας ΚΕΟΣΟΕ.  Με τον τρόπο αυ-
τό θα δημιουργηθεί ένας και μόνο ένας  
οινοποιητικός συνεταιρισμός με έδρα την 
Αθήνα , ενώ οι υπόλοιποι Α.Σ. θα πρέπει να 
λειτουργούν ως υποκαταστήματά του.

Οι διαδικασίες αυτές όπως κατανοείτε εί-
ναι και νομικά και τεχνικά αδύνατες και δεν 
αποδίδουν επ΄ουδενί το σημερινό ρόλο 
και έργο της ΚΕΟΣΟΕ.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β
Μετατροπή της ΚΕΟΣΟΕ σε ΑΣ Κλαδικό 

αφενός δια της απευθείας εγγραφής των 
φυσικών προσώπων (αμπελουργών), που 
συμμετέχουν στους ήδη μετατραπέντες  
ΑΣ από τις πρώην ΕΑΣ, αφετέρου δια της 
απευθείας εγγραφής των φυσικών μελών 
των ΑΣ που ως πρωτοβάθμιοι αποτελούν 
ήδη μέλη της ΚΕΟΣΟΕ. Παράλληλα εγγρα-
φή των νομικών προσώπων των ΑΣ με μια 
μερίδα (3% του συνόλου των κατεχομένων 
από μέλη φυσικά πρόσωπα συνεταιριστι-
κών μερίδων – Άρθρο 16 – τροποποίηση 
άρθρου 5 ν. 2810/2000).

Η διαδικασία αυτή την οποία εξετάσαμε 

με τους νομικούς του ΥΑΑΤ της προηγού-
μενης πολιτικής ηγεσίας ενέχει τα εξής 
προβλήματα:
- Δεν προβλέπει ως μέλη τα σημερινά μέ-

λη της ΚΕΟΣΟΕ που είναι οι αναγκαστι-
κοί συνεταιρισμοί, οι ΚΑΣΟ και οι συνε-
ταιριστικές ΑΕ.

- Με τη διαδικασία αυτή συνίσταται νέο 
νομικό πρόσωπο (δεν πρόκειται περί 
μετατροπής δια της συγχωνεύσεως) και 
ανακύπτουν πλήθος νομικών και κυρίως 
φορολογικών θεμάτων (π.χ. μεταβίβα-
σης περιουσίας στο νέο νομικό πρόσω-
πο).  
Κε υπουργέ,           
Η θέληση της ΚΕΟΣΟΕ να μετατραπεί 

βάσει του ν. 4015/2011 είναι αδιαμφισβή-
τητη και με βάση την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της 25/6/2012.

Πλην όμως όπως εκθέσαμε ανωτέρω μια 
τέτοια μετατροπή είναι νομικά και τεχνικά 
αδύνατη, με αποτέλεσμα η ΚΕΟΣΟΕ να μην 
μπορέσει να μετατραπεί με βάση τις δια-
τάξεις του ν. 4015/2011, παρά τη βούληση 
της.

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε 
να ορίσετε συνάντηση με κλιμάκιο της ΚΕ-
ΟΣΟΕ προκειμένου να σας εκθέσουμε λε-
πτομερέστερα το πρόβλημα, δεδομένου 
ότι η καταληκτική ημερομηνία μετατρο-
πής μας, έχει οριστεί η 30/6/2013. 

Δ ιαλυτικά φαινόμενα, με δυσλειτουργίες και κατά περιπτώσεις ακύρωση 
των δραστηριοτήτων των οργανώσεων, εξακολουθεί να παράγει στον 

συνεταιριστικό χώρο ο ν. 4015/2011.

Αποκαλυπτική για το τι σημαίνει στην πράξη, είναι η επιστολή που απέστειλε 
η ΚΕΟΣΟΕ στον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης κ. Αθ. Τσαυτάρη για τα προβλήματα 
μετατροπής της σε ΑΣ κλαδικό. 
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Όσα φέρνει η νέα ΚΑΠ
Ύ στερα από μακρά κυοφορία 

και επίπονες διαπραγματεύ-
σεις, στις 26 Ιουνίου οι υπουρ-

γοί Γεωργίας της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμβιβαστική 
πρόταση για την νέα ΚΑΠ της επόμενης 
εξαετίας που φιλοδοξεί να βάλει σε νέα 
ρότα την ευρωπαϊκή γεωργία και το νυν 
αναπτυξιακό μοντέλο. 

Οι αποφάσεις δεν έτυχαν ευνοϊκής 
αποδοχής, χωρίς όμως και απερίφραστες 
απορρίψεις, ωστόσο όλα θα κριθούν από 
την εξειδίκευση των εφαρμοστικών κανο-
νισμών και την ικανότητα των χωρών να 
είναι ευέλικτες και αποτελεσματικές.

Παράδοση που δυστυχώς δεν χαρακτη-
ρίζει τη χώρα μας και ίσως τώρα είναι μια 
ευκαιρία να υπερβεί, λόγω κρίσης, τον κα-
κό εαυτό της. 

Τα συν για τον τομέα
Με δυο σημαντικά σημεία (άδειες φύ-

τευσης, πρασίνισμα) που αφορούν την 
αμπελοκαλλιέργεια «έκλεισε» η συμφω-
νία της τριμερούς για την ΚΑΠ 2020, μια 
συμφωνία που η τελική της αξιολόγηση 
θα αποτιμηθεί όταν κάθε Κράτος Μέλος 
θα ενημερώσει την Commission για τον 
τρόπο που θα την εφαρμόσει.

Ειδικότερα:
- Αποφασίστηκε ποσοστό χορήγησης 

νέων αδειών φύτευσης 1% κατ’ έτος για 
όλα τα Κράτη Μέλη, χωρίς εξαιρέσεις 
στους τύπους των οίνων (υπήρχε φό-
βος να απελευθερωθούν οι φυτεύσεις 
για τους οίνους χωρίς Γεωγραφική Έν-
δειξη).

  Η ΚΕΟΣΟΕ και στην Copa-Cogeca και 
στο ΥΑΑΤ είχε προτείνει ποσοστό 2%, 
όταν οι Ευρωπαϊκοί Συνεταιρισμοί ζη-
τούσαν 0,5% ετησίως.

 Το κρίσιμο στοιχείο για το θέμα αυτό 
είναι η εξειδίκευση των αποφάσεων 
σχετικά με τα κριτήρια που θα χορη-
γούνται οι νέες άδειες και το δεύτερο 
σημείο που υποστήριξε η ΚΕΟΣΟΕ είναι 
η ημερομηνία έναρξης στην χορήγηση 
νέων αδειών φύτευσης, η οποία αποφα-
σίστηκε να είναι η 1/1/2016.  

-  Η δεύτερη σημαντική απόφαση αφο-
ρά, το «πρασίνισμα» των αμπελιών που 
απ’ ότι μας λένε οι πληροφορίες μας από 
τις Βρυξέλλες το αμπέλι τίθεται εκτός 
υποχρεώσεων πρασινίσματος, λαμβά-
νοντας ωστόσο την ενίσχυση του 30%.
Η αιτιολόγηση του «αυτόματου πρασι-

νίσματος» αφορά την ιδιαιτερότητα της 
καλλιέργειας η οποία αναπτύσσεται σε 
περιοχές Οικολογικής Εστίασης κυρίως, 
διαθέτει μεγάλες αποστάσεις φύτευσης 
και δεν μπορεί να «υπακούσει» στις οριζό-
ντιες προϋποθέσεις πρασινίσματος (7% 
ετησίως αγρανάπαυσης, εναλλαγή καλλι-
εργειών κλπ).

Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις, 
αλλά ίσως οι εφαρμοστικές διατάξεις να 
επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Με την προ-
ϋπόθεση ότι οι εκτιμήσεις και οι πρώτοι 
υπολογισμοί για το ύψος της Βασικής Ενί-
σχυσης είναι ρεαλιστικοί και την αναβι-
βάζουν στα 38 €/στρέμμα τότε με το 30% 
του πρασινίσματος το αμπέλι θα λαμβάνει 

ποσό 49,4 €/ στρέμμα, ποσό ανώτερο του 
σημερινού και μάλιστα για όλη την επι-
φάνεια (σήμερα δίδεται ενίσχυση 43€ /
στρέμμα έως τα 50 στρέμματα), αλλά αυ-
τό θα συναρτηθεί με το μοντέλο περιφε-
ρειοποίησης. 

Μέχρι να οριστικοποιηθούν οι λεπτο-
μέρειες και μάλιστα αυτές που θα αποφα-
σίσει το Κράτος Μέλος, όπως αναφέραμε 
η χώρα μας οφείλει μέχρι τον Αύγουστο 
του 2014, να δηλώσει τον τρόπο που θα 
εφαρμόσει την ΚΑΠ και μέχρι τότε πολλά 
μπορεί να αλλάξουν.

Οι επόμενοι συνεπώς 13 μήνες θα εί-
ναι κρίσιμοι για όλα τα προϊόντα και τις 
περιοχές και στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΟΣΟΕ 
θα πρέπει να υπεραμυνθεί των δικαιωμά-
των του πρωτογενούς τομέα που πριν το 
2009 αδικήθηκε, αφού ήταν εκτός ΚΑΠ 
και ταυτόχρονα επηρεάσθηκε αρνητικά 
από ομοειδή προϊόντα που ενισχυόμενα 
γενναιόδωρα εντός ΚΑΠ, ανταγωνίσθη-
καν και ανταγωνίζονται με παράνομο και 
αθέμιτο τρόπο τα οινοστάφυλα.

Τι προβλέπεται
Ο συνολικός φάκελος της ΚΑΠ συνίστα-

ται σε τέσσερις επιμέρους κανονισμούς 
–  για τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτι-

κή ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση της 
αγοράς και τον οριζόντιο κανονισμό, ο 
οποίος αφορά τους ελέγχους και τους 
κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

Χαρακτηριστικά στοιχεία προσανατολι-
σμού της ΚΑΠ 2020, αποτελούν:

- ο μειωμένος προϋπολογισμός της
- η αυξημένη ευελιξία που θα προβλέπε-

ται να έχουν τα Κράτη Μέλη όσον αφο-
ρά τη λήψη αποφάσεων 

- η σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο με-
ταξύ των Κρατών Μελών, όσο και των 
αγροτών σε κάθε Κράτος Μέλος

- το πρασίνισμα των πληρωμών του πυ-
λώνα Ι, που στοχεύει στην εμβάθυνση 
της περιβαλλοντικής διάστασης των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ο συνδυασμός των παραπάνω παραμέ-

τρων, θα σημάνει σημαντικές ανακατατά-
ξεις οικονομικού χαρακτήρα και όχι μόνο, 
σχετικά με αυτά που βιώνουμε σήμερα ως 
τρέχον καθεστώς.

Τα Κράτη Μέλη με χαμηλό μέσο επίπε-
δο πληρωμών θα πλησιάσουν το μέσο 

όρο της ΕΕ στο 75% αυξάνοντας 
τη χρηματοδότησή τους από την 
ΚΑΠ, ενώ θα συμβεί και το αντίθε-
το και σ’ αυτή τη ροή βρίσκεται και 
η χώρα μας.

Το ίδιο θα συμβεί και με τους 
αγρότες εντός του Κράτους Μέ-
λους δηλαδή αγρότες που λαμ-
βάνουν υψηλά δικαιώματα θα τα 
απολέσουν, εις όφελος αγροτών 
που δεν έχουν καθόλου ή κατέ-
χουν χαμηλής αξίας δικαιώματα 
(σύγκλιση στο 60% του μέσου 
όρου).

Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της ΚΑΠ έχει καθοριστεί στα 373 
δις €, με 277,85 δις € να προβλέ-
πονται για τις άμεσες ενισχύσεις 
και τα μέτρα στήριξης της αγοράς 
(περιλαμβάνει 2,8 δις € για το απο-
θεματικό κρίσης) και 84,94 δις € για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου.

Όλα τα Κράτη Μέλη που εισπράττουν 
άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο (10 στρέμ-
ματα) κάτω του 90% του μέσου όρου 
της ΕΕ θα καλύψουν το ένα τρίτο του 
χάσματος ανάμεσα στο τρέχον επίπεδο 
των άμεσων πληρωμών τους και το 90% 
του μέσου όρου της ΕΕ κατά τη διάρκεια 
της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου 
(2014 -2020). Επιπλέον, όμως, όλα τα Κρά-
τη Μέλη θα πρέπει να επιτύχουν τουλάχι-
στον το επίπεδο των 196 € ανά εκτάριο σε 
τρέχουσες τιμές μέχρι το 2020.

Αυτή η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί 
από όλα τα Κράτη Μέλη με άμεσες ενισχύ-
σεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο της ΕΕ, 
σε αναλογία με την απόστασή τους από το 
μέσο όρο της ΕΕ.

Ενισχύσεις
Οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να κα-

τανέμονται με δικαιότερο τρόπο, μεταξύ 
των κρατών μελών, των περιφερειών και 
των αγροτών, βάζοντας τέλος στις «ιστο-
ρικές αναφορές»:
1. Σύγκλιση: η κατανομή του προϋπο-

λογισμού της ΚΑΠ θα διασφαλίσει ότι 
κανένα κράτος μέλος δεν θα λαμβάνει 
λιγότερο από το 75% του κοινοτικού 
μέσου όρου από 2019. Μέσα σε ένα δε-
δομένο κράτος μέλος ή περιφέρεια, οι 
διαφορές στα επίπεδα των ενισχύσεων 

θα μειωθούν ανάμεσα στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις: η ενίσχυση ανά εκτά-
ριο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
το 60% του μέσου όρου των ενισχύσε-
ων που καταβάλλονται, από το 2019, 
σε μία ενιαία διοικητική ή αγρονομική 
περιοχή. Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέ-
ση να αυξήσουν την υποστήριξη για 
τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, 
διαθέτοντας υψηλότερα επίπεδα ενι-
σχύσεων για τα «πρώτα εκτάρια» της 
εκμετάλλευσης. Για τα νέα κράτη μέλη, 
το απλοποιημένο καθεστώς της στρεμ-
ματικής ενίσχυσης - μια ενιαία ενίσχυση 
ανά εκτάριο - μπορεί να παραταθεί μέ-
χρι το 2020.

2. Μόνο οι αγρότες που δραστηριοποιού-
νται σήμερα μπορούν να επωφεληθούν 
από τα συστήματα στήριξης του εισο-
δήματος (θα υπάρξει κατάλογος δρα-
στηριοτήτων που εξαιρούνται). Οι νέοι 
αγρότες θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, με την 
εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη ενός 
συμπληρώματος ενίσχυσης της τάξης 
του 25% κατά τα πρώτα 5 έτη, εκτός 
από τα υπάρχοντα επενδυτικά μέτρα 
που απευθύνονται σε νέους αγρότες.

3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να διαθέσουν αυξημένα ποσά 
βοήθειας προς τις λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές. Θα είναι δυνατόν να κατανε-
μηθούν συνδεδεμένες ενισχύσεις για 
περιορισμένο αριθμό προϊόντων, με 
ειδική σύνδεση του 2% για πρωτεΐνες 
φυτικής προέλευσης, έτσι ώστε να κα-
ταστεί η Ε.Ε. λιγότερο εξαρτημένη από 
τις εισαγωγές στον τομέα αυτό.

Ενίσχυση της θέσης των αγροτών 
στην αλυσίδα παραγωγής 

Η περαιτέρω βελτίωση του προσανατο-
λισμού προς την αγορά της ευρωπαϊκής 
γεωργίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από 
τη διάθεση νέων πόρων για τους αγρότες, 
έτσι ώστε να μπορούν να είναι αξιόπιστοι 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής 
τροφίμων:
1. Θα πρέπει να προωθηθούν επαγγελμα-

τικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, 
ενώ για ορισμένους τομείς θα υπάρ-
ξουν ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με το 
δίκαιο του ανταγωνισμού (γάλα, βόειο 
κρέας, ελαιόλαδο, δημητριακά). Οι ορ-

Δηλώσεις Χανιώτη

Κατά τη διάρκεια της τεχνικής ανάλυσης των εργαλείων που φέρνει η νέα ΚΑΠ, ο αξι-
ωματούχος της Κομισόν, Τάσος Χανιώτης, ανέπτυξε τους τρόπους με τους οποίους 
μπορεί να γίνει η αναδιανομή των ενισχύσεων, εντός της ελληνικής πραγματικότητας.
α) Να επιλέξει τη λύση της μιας και ενιαίας περιφέρειας σε επίπεδο χώρας και να δια-

νείμει αντίστοιχα τα ποσά που προβλέπονται για βασική ενίσχυση και πρασίνισμα. 
Σ’ αυτή την περίπτωση για τη χώρα μας το αντίστοιχο τσεκ θα είναι περί τα 38 ευρώ 
το στρέμμα για τους γεωργούς και περί τα 23 ευρώ για τους κτηνοτρόφους. 

β) Να υιοθετήσει τη λύση των πολλών περιφερειών οι οποίες θα ορίζονται από γεω-
γραφικά, προϊοντικά και άλλα αγρονομικά κριτήρια με αντίστοιχες αναπτυξιακές 
μακροπρόθεσμες στοχεύσεις.

γ) Να κινηθεί στην κατεύθυνση της εξατομικευμένης σύγκλισης όλων των δικαιούχων 
προς τον εθνικό μέσο όρο με την παραδοχή (φραγή) ότι η απώλεια ενισχύσεων δεν 
θα υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το 30% αυτών που έδιναν τα ιστορικά δικαιώμα-
τα.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέχρι τον Αύγουστο 
του 2014.
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Υπό προϋποθέσεις θετικές οι αποφάσεις για τον αμπελοοινικό τομέα

γανώσεις αυτές θα είναι σε θέση να αυ-
ξήσουν την αποτελεσματικότητα των 
συμφωνιών πωλήσεων για λογαριασμό 
των μελών τους.

2. Οι ποσοστώσεις ζάχαρης θα πρέπει να 
καταργηθούν από το 2017, ενώ η οργά-
νωση του τομέα της ζάχαρης θα πρέπει 
να ενισχυθεί βάσει συμβάσεων και υπο-
χρεωτικών διεπαγγελματικών  συμφω-
νιών.

3. Από το 2016, στον τομέα του οίνου, το 
σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης 
θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 
δυναμικό μηχανισμό διαχείρισης φυ-
τεύσεων - αδειών στον οποίο οι επαγ-
γελματίες θα εμπλέκονται σε μεγαλύ-
τερο βαθμό, που θα εφαρμόζεται μέχρι 
το 2030, με ένα σταθερό όριο φύτευσης 
αμπελιών της τάξης του 1% ετησίως.

 Επιπλέον, νέα εργαλεία διαχείρισης κρί-
σεων θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμο-
γή.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση 

να επιτρέψει προσωρινές παραγωγές 
για τη διαχείριση των ποσοτήτων που 
διατίθενται στην αγορά.

5. Δημιουργία ενός αποθεματικού κρίσε-
ων (συμπεριλαμβανομένης μιας γενι-
κής ρήτρας έκτακτης ανάγκης).

6. Σύμφωνα με τα προγράμματα αγροτι-
κής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη θα είναι 
σε θέση να ενθαρρύνουν τους γεωρ-
γούς να λάβουν μέρος μηχανισμούς 
πρόληψης κινδύνων (συστήματα στή-
ριξης του εισοδήματος ή αμοιβαία κε-
φάλαια) και να επινοήσουν υποπρο-
γράμματα ανάπτυξης για τομείς που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Πράσινες ενισχύσεις
Όλα τα κράτη μέλη, όλες οι αγροτικές 

περιοχές και όλοι οι αγρότες θα λάβουν 
απλά, αποδεδειγμένα μέτρα για την προ-
ώθηση της αειφορίας και την καταπολέ-
μηση της αλλαγής του κλίματος. Μεταξύ 
2014 και 2020, πάνω από 100 δισ. ευρώ θα 

επενδυθούν για να βοηθήσουν τη γεωρ-
γία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της 
ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, 
της βιοποικιλότητας και της κλιματικής 
αλλαγής:
1. «Πρασίνισμα» του 30% των άμεσων 

ενισχύσεων, το οποίο θα πρέπει να 
συνδέεται με τρεις φιλικές προς το περι-
βάλλον γεωργικές πρακτικές: διαφορο-
ποίηση των καλλιεργειών, διατήρηση 
μόνιμων βοσκοτόπων και διατήρηση 
του 5%, και από το 2018 του 7% ως πε-
ριοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, ή 
μέτρα που θεωρούνται ότι έχουν του-
λάχιστον ισοδύναμα περιβαλλοντικά 
οφέλη (εξαιρούνται οι αμπελώνες και οι 
δενδρώδεις καλλιέργειες).

2. Τουλάχιστον το 30% του προϋπολογι-
σμού των προγραμμάτων αγροτικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να διατεθεί για τα 
γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα, τη στή-
ριξη για τη βιολογική γεωργία, ή σχέδια 
που συνδέονται με φιλικές προς το πε-
ριβάλλον επενδύσεις, ή μέτρα καινοτο-
μίας.

3. Τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα θα 
αναβαθμιστούν με συμπλήρωση πρα-
κτικών πρασινίσματος. Τα προγράμμα-
τα αυτά θα πρέπει να θεσπίσουν και να 
επιτύχουν υψηλότερους περιβαλλοντι-
κούς στόχους προστασίας (ως εγγύηση 
κατά της διπλής χρηματοδότησης).

Αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια

- Τα μέσα της ΚΑΠ θα επιτρέψουν σε κά-

θε κράτος μέλος της ΕΕ την εκπλήρωση 
των κοινών στόχων με ένα αποτελεσμα-
τικό και ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας 
υπόψη την ποικιλομορφία των 27, και 
σύντομα των 28, κρατών μελών:

1. Το ποσό της χρηματοδότησης για την 
υποστήριξη της έρευνας, της καινοτο-
μίας και της ανταλλαγής γνώσεων θα 
διπλασιαστεί.

2. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 
θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα 
με άλλα ευρωπαϊκά ταμεία και η τομε-
ακή προσέγγιση θα πρέπει να αντικα-
τασταθεί από μια πιο προσαρμόσιμη σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο στρατη-
γική προσέγγισης.

3. Ένα απλοποιημένο καθεστώς ενισχύσε-
ων για τους μικροκαλλιεργητές θα είναι 
διαθέσιμο στα κράτη μέλη που το επι-
θυμούν.

4. Οι λεπτομέρειες του συνόλου των ενι-
σχύσεων της ΚΑΠ θα πρέπει να δημοσι-
οποιούνται, με εξαίρεση τα πολύ μικρά 
ποσά που διατίθενται για τους μικρούς 
αγρότες.
Όλες οι πτυχές της μεταρρύθμισης θα 

αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1ης Ια-
νουαρίου 2014, εκτός από τη νέα δομή 
των άμεσων ενισχύσεων («πράσινες» 
πληρωμές, πρόσθετη ενίσχυση για τους 
νέους, κλπ.) που θα ισχύουν από το 2015, 
προκειμένου να δοθεί χρόνος στα κράτη 
μέλη για ενημέρωση των αγροτών σχετι-
κά με τη νέα ΚΑΠ και την προσαρμογή των 
υπολογιστικών συστημάτων διαχείρισής 
της.

Σημαντικότερη απόφαση για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα είναι το 
μοντέλο της περιφερειοποίησης που θα εφαρμόσει η Ελλάδα, με την επίγνωση ότι η απόφα-
ση για φραγή στην απώλεια των ενισχύσεων στο 30% είναι προαιρετική για το Κράτος Μέλος.

Στα θετικά της απόφασης κατατάσσεται και η «αρνητική λίστα» των «ανενεργών αγροτών» 
και η παραπομπή στις αποφάσεις του Κράτους Μέλους να την συμπληρώνει, όμως το κριτή-
ριο του 5% ως minimum ποσοστού επί των συνολικών εισοδημάτων από άμεσες ενισχύσεις 
για τον κάθε αγρότη  παραμένει, ενώ προστίθεται και η διάσταση της άσκησης αγροτικής 
δραστηριότητας (μη αμελητέας), για τον χαρακτηρισμό του «Ενεργού Αγρότη».

Για το ανώτατο πλαφόν των ενισχύσεων αποφασίστηκε περικοπή κατά 14% στις ενισχύ-
σεις από 150.000 € έως 300.000 € και άνω των 300.000 € περικοπή 100%.

Ταυτόχρονα προβλέπεται ποσοστό 8%-13% για συνδεδεμένες ενισχύσεις υπό προϋποθέ-
σεις και ποσοστό 2% του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες. «Μικροί αγρότες» θεω-
ρούνται όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις κάτω των 1250 €.  

Copa Cogeca
Οι πρόεδροι των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca, χαι-

ρετίζοντας το γεγονός τόνισαν πως μπαίνει τέλος στην αβεβαιότητα των ευρωπαίων αγρο-
τών προκειμένου να προχωρήσουν σε σημαντικά επενδυτικά σχέδια.

Πρόσθεσαν όμως πως «λυπούμαστε που δεν έγιναν περισσότερα για την ενίσχυση του 
οικονομικού ρόλου των αγροτών και των συνεταιρισμών τους στην παραγωγή ποιοτικών 
τροφίμων», χαρακτηρίζοντας θετικό ωστόσο ότι «η στήριξη θα πάει προς ενεργούς αγρό-
τες και τα μέτρα για το περαιτέρω πρασίνισμα της ΚΑΠ θα είναι πιο πρακτικά και ευέλι-
κτα και ως εκ τούτου πιο επωφελή για το περιβάλλον, ενώ την ίδια στιγμή εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια των τροφίμων». 

Ακόμη ανέφεραν: 
- Ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας αντιβαίνουν προς τους στόχους της ΚΑΠ, όπως η με-

ταφορά πόρων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Ο πρώτος πυλώνας είναι 
πιο σημαντικότερος από ποτέ προκειμένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια, η 
σταθερότητα και η βιωσιμότητα της Ε.Ε.».

- Είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η συμφωνία για την ενίσχυση των οργανώσεων 
παραγωγών. 

- Με αγρότες αντιμέτωπους με περικοπές υποστήριξης άνω του 30% σε ορισμένες περι-
φέρειες της ΕΕ, η ΕΕ δεν επωφελείται της ευκαιρίας να ενισχύσει την οικονομική θέση 
τους έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις. 
Τέλος, χαιρέτισαν την εισαγωγή του νέου κανονιστικού συστήματος της ΕΕ στον τομέα 

του οίνου λέγοντας ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με την πολι-
τική απόφαση που έλαβαν το 2008 ως το τέλος του τρέχοντος συστήματος των δικαιωμά-
των φύτευσης, που λειτούργησε καλά για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και της με-
γάλης ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών κρασιών.

ΠΑΣΕΓΕΣ
Την έντονη ανησυχία του για τον μέλλον της ΚΑΠ εκφράζει το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, αφού 

εξέτασε αναλυτικά τη νέα ΚΑΠ (2014-2020) έτσι όπως διαμορφώθηκε με την πολιτική συμ-
φωνία του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 26/06/2013.

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ότι η ΚΑΠ απώλεσε όλα 
σχεδόν τα κοινά χαρακτηριστικά της κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για την μετά το 2020 
κοινή της ( από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.) χρηματοδότηση.

Η πολιτική απόφαση για τη νέα ΚΑΠ μετά 21 μήνες εντατικές διαβουλεύσεις στο Συμβού-
λιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 43 τριμερείς συζητήσεις το τελευταίο δί-
μηνο μεταξύ των 3 θεσμικών οργάνων (τρίλογοι) κατέληξε σε μία «ΚΑΠ a la carte» κάτι που 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη μερική ή ολική της επανεθνικοποίηση μετά το 2020.

Πιο συγκεκριμένα:
1) με τη νέα ΚΑΠ οι απώλειες εισροών στη χώρα μας (μαζί με την κατά 4,98% μείωση το 

2014 λόγω δημοσιονομικής υπέρβασης) θα ανέλθουν περίπου στο 14%.
2) το αποκαλούμενο «πρασίνισμα»της νέας ΚΑΠ (προϋπόθεση για την καταβολή το 30% 

των σημερινών ενισχύσεων) εκεί όταν κατέληξαν τα μεγέθη (πάνω από 150 στρέμματα, 
τις εξαιρέσεις που πέτυχε η χώρα μας για τις μόνιμες καλλιέργειες και τον κατάλογο των 
ισοδύναμων μέτρων, δεν αναμένεται να μας δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

3) τα μέτρα για τις μειονεκτικές περιοχές, τους νέους αγρότες και τους μικρούς παραγω-
γούς κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.

4) οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι απόλυτα θετική εξέλιξη αρκεί να είναι στοχοθετημέ-
νες για να έχουν αποτέλεσμα. Κατά την άποψη της ΠΑΣΕΓΕΣ η χώρα μας πρέπει να κάνει 
χρήση του μέτρου στο μέγιστο ποσοστό συμπεριλαμβανομένου του 2% του Εθνικού 
Φακέλου για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Επίσης ο τομέας της κτηνοτροφίας πρέπει 
να ενισχυθεί μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

5) η πολυαναμενόμενη πλήρης εσωτερική σύγκλιση το 2020 αποφασίστηκε για όσα Κρά-
τη – Μέλη το επιθυμούν να μετατραπεί σε μερική σύγκληση (με ελάχιστο ποσοστό σύ-
γκλισης 60% και μέγιστο ποσοστό απώλειας 30%). Κατά την άποψη της ΠΑΣΕΓΕΣ η 
εφαρμογή αυτού του μέτρου χρειάζεται, ιδιαίτερα προσοχή, γιατί η σωστή εφαρμογή 
του μπορεί να αποκαταστήσει στρεβλώσεις της σημερινής ΚΑΠ, να διορθώσει αδικίες 
του παρελθόντος και να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης του γεωργικού τομέα.

6) ο ορισμός για τον «ενεργό αγρότη» είναι πολύ αδύνατος και η χώρα μας πρέπει να τον 
ενισχύσει έτσι ώστε η στήριξη να κατευθύνεται σε αυτούς που πραγματικά παράγουν. 
Παράγουν για την οικονομία, παράγουν για την κοινωνία και δίνουν προστιθέμενη αξία 
στην επιδότηση. Ο αρνητικός κατάλογος που συνοδεύει τον ορισμό ελάχιστα έως καθό-
λου ενδιαφέρουν τη χώρα μας.

7) ο νέος ορισμός για τους βοσκότοπους δε μας δημιουργεί πρόβλημα, γιατί λαμβάνεται 
υπόψη ο παραδοσιακός τόπος βόσκησης (καλύπτονται και οι εκτάσεις με ξυλώδη βλά-
στηση).

8) η κατάργηση των «ειδικών δικαιωμάτων» θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα 
στην κτηνοτροφία με την εξεύρεση των αναγκαίων (για την ενεργοποίηση δικαιωμά-
των) εκτάσεων.

9) η οροφή ενισχύσεων μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και μάλιστα είχαμε προτείνει πο-
λύ χαμηλότερο ποσό. Πρέπει να κάνουμε χρήση της διάταξης για περικοπή κατά 14% 
στις ενισχύσεις πάνω από 150.000 ευρώ και να επιδιώξουμε αν μπορούμε να κατεβά-
σουμε την οροφή σε πολύ χαμηλότερο ποσό.

10) τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του β΄ πυλώνα πρέπει να στοχεύουν στην αντιμετώπι-
ση των μεγάλων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της αγροτικής μας 
οικονομίας και να κατευθύνονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε πολιτικές που δημι-
ουργούν προστιθέμενη αξία.

11) τέλος η πολυπλοκότητα της νέας ΚΑΠ και κυρίως η μεγάλη ευελιξία που έχουν τα Κράτη 
– Μέλη στην εφαρμογή της προϋποθέτει και απαιτεί συνεννόηση και συνέργειες μετα-
ξύ Πολιτείας και Αγροτικών Οργανώσεων, τόσο ως προς την ενημέρωσή των αγροτών, 
όσο κυρίως ως προς την εφαρμογή της (χωρίς ποινές και καταλογισμούς)

Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ανοιχτή και πρόθυμη να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση με όλες 
της τις δυνάμεις.
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• Χύμα κρασιά – εξαγωγές: μικρή συγκομιδή του 2012 ευνο-
εί τα εμφιαλωμένα;

 Πέρυσι, το χάσμα μεταξύ της παγκόσμιας παραγωγής και κατα-
νάλωσης κρασιών μειώθηκε σε 5,7 εκατ. εκατόλιτρα, σε επίπε-
δο που βρίσκεται πλησιέστερα προς την ισορροπία μεταξύ της 
προσφοράς και της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
πέντε ετών. Σε αυτήν την κατάσταση, η διεθνής αγορά κρασιού 
είναι φυσικά τεταμένη. Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και 
Οίνου (OIV) υπενθυμίζει ότι η θεωρία του «μειωμένου όγκου 
διαθέσιμου προς εξαγωγή, ευνοεί τη μείωση του μεριδίου των 
εξαγωγών για τα χύμα κρασιά». Όμως, στη στατιστική πρακτική, 
αυτός ο κανόνας δεν επιβεβαιώνεται απαραίτητα, τουλάχιστον 
δεν συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή συγκομιδή το 2012.

 Στην Ισπανία, το μερίδιο του χύμα έπεσε στο 51% κατ 'όγκο, κά-
τω από το 57% το 2011. Αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται 
για μια επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση μετά το 
peak του 2011. Στην Ιταλία το ποσοστό των χύμα εξαγωγών πέ-
ρασε από το 33% στο 31%. Στην πραγματικότητα, το μερίδιο 
της Ιταλίας σημειώνει μια τάση που επιτείνεται από τη μικρή 
συγκομιδή το 2012. Εκτός από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, 
η παγκόσμια τάση βαίνει προς την αύξηση του μεριδίου των 
κρασιών που εξάγονται χύμα. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα 
για την περίπτωση της Νότιας Αφρικής, όπου το 63% του όγκου 
των εξαγωγών είναι χύμα. Σύμφωνα με τον OIV, οι μισές από αυ-
τές τις αποστολές οδεύουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο και τη 
Γερμανία. Επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα άλλο πόλο στο 
Νότο, το 53% των εξαγωγών της Αυστραλίας είναι χύμα. Να ση-
μειωθεί ότι τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 45% για την Αργεντινή, 
43% για τις ΗΠΑ, 37% για τη Χιλή ... Τα τελευταία χρόνια, η ανά-
πτυξη των χύδην φορτίων συνεχίζει να επιταχύνεται. Πέρα από 
την οικονομία, η ζήτηση της αγοράς ορίζει την τάση οι οίνοι να 
συσκευάζονται στους τόπους πώλησης.

• Παραδοσιακές ενδείξεις κρασιών: ένα φράγμα προστα-
τευτισμού για τα αμερικάνικα κρασιά;

 Τοποθετημένη κάτω από την άμεση εποπτεία του γραφείου του 
Προέδρου των ΗΠΑ, η αμερικανική επιτροπή των Αντιπροσώ-
πων Εμπορίου (USTR) δημοσίευσε την έκθεσή για το 2013 σχε-
τικά με τα εμπόδια στις αγορές του εξωτερικού. Στον μεγάλο 
όγκο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η USTR αναφέρεται 
ειδικά στο θέμα των παραδοσιακών ενδείξεων του Παλαιού 
Κόσμου και τη χρήση τους στο Νέο Κόσμο (σχετικά με ενδείξεις 
π.χ. Chateau, Clos, surlies). Σύμφωνα με την έκθεση, "Οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το σύστημα 
προστασίας των γεωγραφικών και παραδοσιακών ευρωπαϊκών 
ενδείξεων" και αναφέρει παραδοσιακό ευρωπαϊκό όσον αφορά 
την αρνητική επίδρασή τους στην προστασία των εμπορικών 
σημάτων και την πρόσβαση στη διεθνή αγορά για τα προϊόντα 
των ΗΠΑ. 

 Η USTR ανακοίνωσε ότι ήδη παρακολουθούν προσεκτικά τα 
νομοθετικά κείμενα που σχετίζονται με κρασί [ΚΑΝ(ΕΚ) 479/08 
και ΚΑΝ(ΕΚ) 607/09] και προετοιμάζονται προσεκτικά για τις 
προγραμματισμένες συζητήσεις σχετικά με το θέμα αυτό τον 
προσεχή Δεκέμβριο. Οι Αμερικάνοι θα λάβουν μέρος στις συζη-
τήσεις και οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις θα πρέπει να υλοποι-
ηθούν από το 2014. Στα τέλη Φεβρουαρίου του 2013, ο Ευρω-
παίος Επίτροπος για τη Γεωργία, Dacian Ciolos καθησύχασε την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ και ανακοίνωσε ευρωπαϊκή εναρμόνιση.

• Γαλλία: το ένα τρίτο των πωλήσεων οίνου,  αντιπροσωπεύ-
ουν οι πωλήσεις σε bag-in-box

 Στο τελευταίο του σημείωμα για την οικονομική διάρθρω-
ση του τομέα οίνου και ειδικότερα για την αγορά, το France 
Agrimer αποκαλύπτει ότι οι πωλήσεις οίνου σε bag-in-box  αντι-
προσωπεύουν το 30,8% των πωλήσεων ακόμη στην μεγάλη 
διανομή (62% σε μέγεθος 5 λίτρων). Ενδεικτικό είναι ότι το 40% 
των πωλήσεων αφορά οίνους με προστατευόμενη γεωγραφική 
ένδειξη με ταυτόχρονη αναφορά της ποικιλίας.

 Αντιπροσωπεύοντας το 38% των συνολικών των λιανικών πω-
λήσεων οίνου, οι ετικέτες των διανομέων διατίθενται κατά 48% 
σε bag-in-box.

• Ισπανία: Η αύξηση τιμών των χύμα εξαγωγών ευνοεί τις 
εισαγωγές

 Οι ισπανικές εξαγωγές ξεκινούν το 2013 με τη δυναμική του 
2012: χαμηλότερος όγκος πωλήσεων και υψηλότερες μέσες 
τιμές. Με μια αύξηση της τάξης του 42,9% του μέσου όρου της 
αξίας τους κατά το μήνα Ιανουάριο 2013, τα ισπανικά κρασιά 
εξάγονται στην τιμή των 130 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλλά εμφα-
νίζουν μείωση κατά 27,9% σε όγκο. Σύμφωνα με το Παρατηρη-
τήριο της ισπανικής Αγοράς Οίνου (OeMV), η κατάσταση αυτή 
οφείλεται στην αύξηση της τιμής των ισπανικών χύμα οίνων 

(κρασιά χωρίς Προστατευόμενη Ονομασία Προ-
έλευσης και χωρίς Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη), η οποία πιέζει επίσης τις ξένες αγορές 
υπέρ των εμφιαλωμένα κρασιών με Γεωγραφική 
Ένδειξη. Η ισπανική ζήτηση σε φθηνό κρασί έδω-
σε μια σημαντική ώθηση στις εισαγωγές από την 
Χιλή. Η Χιλή εξήγαγε 440.000 εκατόλιτρα οίνου χύ-
μα στην Ισπανία έναντι 1260 εκατολίτρων το 2011. 
Η OeMV δηλώνει ότι αυτή η εντυπωσιακή ανάπτυξη 
έλαβε χώρα κατά τους τελευταίους μήνες του έτους 
(ειδικά το Δεκέμβριο). Οι ισπανικές εισαγωγές κρασιών 
από την Χιλή, ωστόσο, παραμένουν σαφώς υπέρ των εμφι-
αλωμένων (94% κατ 'όγκο). Να σημειωθεί, επίσης, ότι το 2012 
η Ισπανία εξήγαγε περισσότερο από το ήμισυ των κρασιών της 
σε χύμα, ενώ η Χιλή εξήγαγε το 37% σε χύμα μορφή.

• Εμπλουτισμός των οίνων: χωρίς απόφαση το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις 18 Μαρτίου 
προκειμένου να λάβει θέση σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 
ΚAΠ δεν απεφάνθη επί του ζητήματος της ένταξης στον Εθνι-
κό Φάκελο του μέτρου για τον εμπλουτισμό. Το θέμα θα συζη-
τηθεί στην τριμερή (Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο), του 
οποίου ήδη η πρώτη συνεδρίαση έγινε στις 26 Μαρτίου. Το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει πρόσφατα μια θέση υπέρ της 
ένταξης του μέτρου στην ΚΟΑ Οίνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ήταν αντίθετη. Όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις στη Γαλλία 
(CFVDP, FVAC, CNAOC, VIF, FNSEA CDJA ..) πιέζουν τον Υπουρ-
γό Γεωργίας ώστε να υπερασπιστεί τη θέση, επαναφοράς του 
μέτρου για εμπλουτισμό των οίνων με συμπυκνωμένα γλεύκη 
και ανακαθαρισμένα συμπυκνωμένα γλεύκη ή (MC / MCR), μέ-
τρο το οποίο έχει καταργηθεί. Η επαναφορά του μέτρου μπορεί 
να αντισταθμίσει τη διαφορά κόστους μεταξύ ζάχαρης και της 
χρήσης του MC / MCR. Η μέθοδος εμπλουτισμού με MC / MCR 
επιτρέπεται μόνο στις νότιες περιοχές της ΕΕ, με συνέπεια η κα-
τάργηση της δυνατότητας αυτής να στρεβλώνει τον ανταγωνι-
σμό υπέρ των βόρειων περιοχών της ΕΕ, που νομιμοποιούνται 
να αυξάνουν τον αλκοολικό βαθμό με χρήση ζάχαρης.

• Παγκόσμιος αμπελώνας: εκτός από την Κίνα, ποιές χώρες 
φυτεύουν ακόμη αμπέλια;

 Το 2012, καλλιεργήθηκαν παγκόσμια 7,57 εκατομμύρια εκτά-
ρια αμπελώνων, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Δι-
εθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV). Η επιφάνεια του 
αμπελώνα στον κόσμο είναι σχετικά σταθερή σε σύγκριση με 
το 2011, με μια μείωση κατά 0,3% του δυναμικού παραγωγής. 
Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, οι αμπελουργικές εκτάσεις 
δεν είναι σταθερές ανά χώρα. Ο αμπελώνας των 27 κρατών με-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 3,49 εκατ. εκτάρια το 2012, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,8% της έκτασης σε σχέση με το 
2011. Οι εκριζώσεις έχουν σταθεροποιηθεί όμως σε σύγκριση 
με τα προηγούμενα έτη. Κατά την περίοδο 2008-2011 η επιδο-
τούμενη εκρίζωση  ευρωπαϊκά μείωσε το δυναμικό κατά 2,4% 
κάθε χρόνο (269.000 εκτάρια ξεριζώθηκαν συνολικά, εξ’ αυτών 
175.000 εκτάρια με επιδότηση). Στις πρώτες τρεις ευρωπαϊκές 
χώρες από άποψη επιφανειών οι εκτάσεις μειώθηκαν το 2012: 
-1,4% στην Ισπανία (σε σύνολο 1,02 εκατομμυρίων εκταρίων), 
0,8% στη Γαλλία (σε σύνολο 800 000 εκταρίων) και -1% στην 
Ιταλία (σε σύνολο 769 000 εκταρίων). Στον υπόλοιπο κόσμο 
καταγράφεται μια μικρή αύξηση στο σύνολο των εκτάσεων: 
0,4% (σε 3,36 εκατ. εκτάρια). Αν παρατηρήσουμε την περίοδο 
2008-2012, οι αλλαγές στις αμπελουργικές επιφάνειες, φαίνεται 
ότι, εκτός από την Κίνα (+19%, 507.000 εκταρίων αμπελώνων), 
οι άλλες χώρες καταγράφουν ελαφρά αύξηση (1% στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, με 407.000 εκτάρια, 4% στη Χιλή, με 205.000 
εκτάρια) ή μείωση (-2% στην Αργεντινή με 221.000 εκτάρια, -2% 
στην Αυστραλία με 169.000 εκτάρια, -1% στη Νότια Αφρική με 
131.000 ha , -1% στη Βραζιλία με 91.000 εκτάρια, - 6% στη Νέα 
Ζηλανδία με 37.000 εκτάρια).

• Ηνωμένο Βασίλειο: οι επιτηδευμένες ετικέτες κρασιών εί-
ναι άσχετες με τις προτιμήσεις των καταναλωτών;

 Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη για online πωλήσεις κρασιών 
στην ιστοσελίδα Laithwaite wine οι οργανοληπτικές περιγρα-
φές των κρασιών δεν παρέχουν καμία βοήθεια σε ένα μεγάλο 
ποσοστό των Βρετανών καταναλωτών. Τα αποτελέσματα της 
online έρευνας (με 1.000 άτομα) αναφέρουν ότι το 55% των 
ερωτηθέντων έκρινε ότι οι περιγραφές των κρασιών στην ετικέ-
τα δεν βοηθούν να κατανοήσουν τη γεύση των κρασιών. Σχεδόν 
τα δύο τρίτα τόνισαν ότι τα αρώματα και οι γεύσεις που αισθάνο-
νται δεν είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην ετικέτα. 
Στην πραγματικότητα, μόνο το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε  

 
 

 
 

 
ότι ο χα-

ρακτηρι -
σμός του κρα-

σιού στην ετικέτα 
τους βοήθησε να επιλέξουν 

ένα μπουκάλι. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, οι λέξεις που πε-
ριγράφουν οι ετικέτες των κρασιών είναι συχνά επιτηδευμένες 
και άσχετες με το πώς αισθάνονται. Κάποιοι ερωτηθέντες μάλι-
στα λένε ότι είναι "γραμμένες για να προσελκύσουν τον πελάτη 
με ψέματα." Το 50% αυτών των καταναλωτών επίσης, πιστεύουν 
ότι αυτές οι περιγραφές θα μπορούσαν να βελτιωθούν με μια 
πιο άμεση γλώσσα. Αυτά τα ευρήματα θα ήταν ενδιαφέρον να 
συμπληρωθούν με μια αντίστοιχη μελέτη ζητώντας τη γνώμη 
των Γάλλων καταναλωτών.

• Αμπελώνες σε απότομες πλαγιές: αίτημα επιχορήγησης 
για "την ηρωική αμπελουργία"

 Ως προοίμιο του γερμανικού σαλονιού Intervitis, η Ένωση των 
αμπελουργικών Περιφερειών της Ευρώπης (AREV) συνεδρία-
σαν στη Στουτγάρδη με τους εκλεγμένους εκπρόσωπους και 
71 επαγγελματίες από περιοχές της Ευρώπης. Το θέμα των δι-
καιωμάτων φύτευσης ήταν προφανώς στην ημερήσια διάταξη. 
Ο πρόεδρος της AREV, Jean-Paul Bachy, αναφέρθηκε στην ανα-
στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο τέλος του περασμένου 
έτους και στις τριμερείς διαπραγματεύσεις του επομένου δια-
στήματος. Ανέφερε επίσης ότι δεν διακανονίζονται τα βασικά 
προβλήματα, αλλά επικρατεί η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η AREV επικεντρώθηκε γενικότερα στο γύρο διαβουλεύσε-
ων για την Κοινή Γεωργική Πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι αποφασισμένο να στηρίξει το ψήφισμα του Πιεμόντε για 
την αμπελοκαλλιέργεια που απαιτεί ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα οφείλουν παροχή βοήθειας για την αμπελουργία που 
αναπτύσσεται σε απότομες πλαγιές (πάνω από 30%). Το αίτη-
μα επισημαίνει την ανάγκη στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης 
μέσω βοήθειας αυτών των αμπελώνων που έχουν υψηλή εξει-
δίκευση, υψηλό κόστος παραγωγής, ενώ στις εκτάσεις αυτές 
εκτός της αμπελοκαλλιέργειας δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 
παραγωγής. 

 Το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης, Προστασίας, και Αξιοποίησης 
της Ορεινής Αμπελουργίας (CERVIM) ορίζει έναν αμπελώνα σε 
κλίση ως ένα σύστημα (συμπεριλαμβανομένων και σε πεζού-
λες) που το έδαφος έχει ανώτερη κλίση από 30 %, και βρίσκεται 
σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων.

• Κατανάλωση: Γαλλία η πρώτη αγορά για το ουίσκι, οι Ηνω-
μένες Πολιτείες πρώτο Έθνος για το κρασί

 "Βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι τρελός αν σκεφτεί κανείς ότι ο κα-
λύτερος ράπερ είναι λευκός και ο καλύτερος παίκτης του γκολφ 
είναι ένας μαύρος" ανέφερε σε σάτιρά του ο κωμικός Chris Rock 
στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για να ανανεώσουμε την ατά-
κα του, θα μπορούσε τώρα να προσθέσουμε ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής οίνου στον κόσμο, 
ενώ η Γαλλία έγινε η πρώτη καταναλωτική αγορά σε ουίσκι.

 Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες της Vinexpo Bordeaux, το 
ουίσκι έχει πράγματι γίνει ένα από τα αγαπημένα οινοπνευμα-
τώδη ποτά της Γαλλίας (για το κονιάκ η εγχώρια κατανάλωση 
παραμένει σε ύφεση). Με 1,26 εκατομμύρια εκατόλιτρα ουίσκι 
που καταναλώθηκαν το 2011 (+10% σε σύγκριση με το 2007), 
η Γαλλία είναι μακράν η μεγαλύτερη χώρα κατανάλωσης. Οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθούν 
και τα επόμενα χρόνια, διότι σύμφωνα με Vinexpo " η κατανά-
λωση ουίσκι προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,35% στη Γαλλία" 
την περίοδο 2012-2016. Για την κατανάλωση οίνου, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν σήμερα την πρώτη παγκόσμια 
αγορά οίνου, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και την Ιταλία. 

 Η τελευταία μελέτη της Vinexpo-IWSR θεωρεί ότι η ταξινόμηση 
αυτή θα ανατραπεί σύντομα από την άνοδο της Γερμανίας στην 
δεύτερη θέση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την κα-
τανάλωση ανά έτος και ανά κάτοικο, η Γαλλία παραμένει στην 
πρώτη θέση.
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Σε καλό δρόμο η ελληνοκινέζικη συνεργασία
για το συνεταιριστικό κρασί

Ένα νέο κεφάλαιο στην εξαγωγική πορεία 
του ελληνικού συνεταιριστικού κρασιού 
ανοίγει πλέον, με την υπογραφή, σε πα-

νηγυρική τελετή στο Δημαρχείο Αθήνας, μνη-
μονίου συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΟΣΟΕ, του 
εκπροσώπου των Coop Wines of Greece, και 
της Beijing Grain Group που είναι η μεγαλύ-
τερη δημοτική επιχείρηση του Πεκίνου. 

Η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας 
έγινε ως ακόλουθο γεγονός της αποστολής 
του Δήμου Αθηναίων στο Πεκίνο στις 27-
29 Μαρτίου 2013, στην οποία υπέγραψε το 
πρώτο μνημόνιο συνεργασίας ο πρεσβευ-
τής των  Coop Wines of Greece κ. Θεμιστο-
κλής Μαυροειδής.

Τη σημασία της υπογραφής του μνημονί-
ου συνεργασίας και της διάνοιξης ενός νέου 
πεδίου ελληνοκινεζικής συνεργασίας υπο-
δηλώνει η παρουσία στην εκδήλωση του 
Δημάρχου Αθηναίων κ. Γ. Καμίνη, που ευχή-
θηκε καλή συνέχεια, του Γ.Γ. ΥΑΑΤ κ. Δ. Με-
λά, που παρομοίασε την παραγωγή και την 
κατανάλωση οίνου ως ψυχική επικοινωνία 
μεταξύ των ανθρώπων,  καθώς επίσης και 
του εμπορικού και οικονομικού ακολούθου 
της κινεζικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της 
ΚΕΟΣΟΕ κ. Χ. Μάρκου, ο πρόεδρος του ΑΟΣ 
Τυρνάβου κ. Α. Ραψανιώτης ως συντο-
νιστής του προγράμματος Coop Wines of 
Greece και ο επικεφαλής της κινεζικής εται-
ρείας Beijing Grain Group κ. HU Xin Min.  

Στην ομιλία του ο κ. Χ. Μάρκου αναφέρθηκε 
στην πανάρχαια ιστορία του κρασιού, στις 
ευεργετικές ιδιότητες του για την υγεία και 
στη συνάφεια του με τον πολιτισμό, καθώς 
επίσης και στην προοπτική που σηματοδο-
τεί το brand Coop Wines of Greece και η μό-
νιμη παρουσία του στην αγορά της Κίνας με 
την αρωγή των προγραμμάτων του ΥΑΑΤΡ. 
Σε ανάλογο πνεύμα ήταν και η ομιλία του 
επικεφαλής της κινεζικής επιχείρησης , που 
αναφέρθηκε στους κοινούς τόπους των δυο 
χωρών ιδιαίτερα στον πολιτισμό και στο εν-
διαφέρον της γιγαντιαίας δημοτικής επιχεί-
ρησης για συνεργασία σε εμπορικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι εκπρόσωποι της Coop 
Wines of Greece είχαν συμπεριληφθεί στην 
ομάδα επιχειρηματιών που συνόδευσε τον 
πρωθυπουργό στην Κίνα. 

Κινέζοι επιχειρηματίες
στην ΚΕΟΣΟΕ

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες διείσδυσης 
των Coop Wines of Greece στην κινέζικη 
αγορά, το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 κλιμά-
κιο της ΚΕΟΣΟΕ υποδέχθηκε στις εγκατα-
στάσεις της (μετά από σχετική πρόσκληση 
που είχε υποβάλλει μέσω του «πρεσβευτή» 
των Coop Wines of Greece), ομάδα κινέζων 
επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν ήδη επισκε-
φθεί ανάλογους φορείς στη Γαλλία και την 
Ιταλία.

Η China National Sugar and Alcohol 
Group Corp. εκτός του ότι είναι κύριος 
εξαγωγέας και διακινητής ζάχαρης στην Κί-
να, δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την 
εισαγωγή οίνων ποιότητας στην κινέζικη 
αγορά με κύκλο εργασιών 1 δις € το 2012 με 
δίκτυο πωλήσεων στα κινέζικα ξενοδοχεία, 
στα σουπερμάρκετ και στα mall.

Η  China Food and Drinks Fair διοργανώ-
νει δυο από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφί-
μων και ποτών  στην Chengdu, που πραγμα-
τοποιούνται την άνοιξη και το φθινόπωρο 
με στόχο τη δημιουργία γέφυρας μεταξύ της 
παραγωγής και του εμπορίου στην Κίνα με 

κύκλο συναλλαγών τα 2,5 δις € που επιτυγ-
χάνεται μέσω των στενών επαφών με δίκτυο 
σημαντικών κινέζων αγοραστών.

Οι κινέζοι επιχειρηματίες έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον για την ελληνική οινοπαρα-
γωγή και την δυνατότητα συγκέντρωσης 
προσφοράς που παρέχεται μέσω των Coop 
Wines of Greece.

Δήλωσαν την επιθυμία τους για συνέχιση 
της συνεργασίας προσκαλώντας τους εκ-
προσώπους της ΚΕΟΣΟΕ στην έκθεση του 
φθινοπώρου στην οποία δήλωσαν ότι πα-
ρέχουν και δωρεάν χώρο για προβολή των 
Coop Wines of Greece.

Με όχημα την Coop Wines of Greece 

Να μη χαθεί άλλος χρόνος με ανέξοδες 
υποσχέσεις αλλά να ληφθούν τώρα όλα 

εκείνα τα μέτρα που θα διορθώνουν τις χρόνιες 
στρεβλώσεις του τομέα και θα αντιμετωπίζουν 
στη βάση τους τα εκρηκτικά προβλήματα που 
οφείλονται σε πτυχές της πολιτικής κατά τη δι-
άρκεια της κρίσης (ρευστότητα, νόμοι για συνε-
ταιρισμούς κ.λπ.) καθιστώντας ουσιαστικά ανε-
νεργούς τους συνεταιρισμούς.

Αυτό ήταν το μήνυμα της ετήσιας Γενικής Συ-
νέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ, που πραγματοποιήθηκε 
στις 2 Ιουλίου στα γραφεία της, παρουσία εκ-
προσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, 
της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΕΔΟΑΟ.

Οι εργασίες της Συνέλευσης, που ενέκρινε 
ομόφωνα τα πεπραγμένα της διοίκησης και 
τον προγραμματισμό δράσης, έγιναν σε φορ-
τισμένο συναισθηματικά κλίμα, καθώς οι αντι-
πρόσωποι μετέφεραν με τις ομιλίες τους το οξύ 
κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει στις αμπε-
λουργικές περιοχές.

Συνεταιρισμός, φορέας ανάπτυξης
Στις προϋποθέσεις μετατροπής της κρίσης σε 

ευκαιρία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της οργάνω-
σης Χρ. Μάρκου τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα 
εξής: 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 

Μακριά από λαϊκισμούς και μεγαλοστομί-
ες χωρίς καιροσκοπισμούς και μικροπολιτικές 
προσεγγίσεις η απάντηση κατά την ταπεινή μου 
άποψη είναι: NAI YΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
- Να αποστασιοποιηθούμε από τις νοοτροπίες 

και τις πολιτικές που μας οδήγησαν έως εδώ. 
Κι αυτό για να είμαι σαφής δεν έχει να κάνει με 
κομματικά περιχαρακώματα.

- Να διαμορφώσουμε μια ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για 
την ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τον ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΟ, την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές στο χώρο της αγροτι-
κής οικονομίας αν σε ενδιαφέρει να αναπτύ-
ξεις τις παραγωγικές δομές στην βάση της 
ενεργούς αγροτικής εκμετάλλευσης ή στη 

βάση της κάλυψης των διατροφικών αναγκών 
της κοινωνίας μέσω των πολυεθνικών αγρο-
τοδιατροφικών  αλυσίδων, που είναι η μεγάλη 
απειλή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

- Να κάνουμε τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ και πάλι φο-
ρέα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, πρωταγωνιστή στο χώρο 
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που θα συ-
νεργάζεται αρμονικά σε προκαθορισμένο 
πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού με τους ιδιωτι-

κούς φορείς της πραγματικής όμως οικονο-
μίας (όχι με τα κινητά οινοποιεία και τις επι-
χειρήσεις  της μιας και μοναδικής ευκαιρίας) 
πρόσθεσε ο κ. Μάρκου θα πρέπει:

- να λειτουργήσει σε ελεύθερο, ευέλικτο σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο 
που θα σέβεται τις αρχές του «συνεταιρίζε-
σθαι».

52η Γενική Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ
Διόρθωση πορείας, τώρα!

Συνέχεια στιν σελ. 8

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Οι δυσκολίες δίχως προηγούμενο που αντιμετωπίζουν οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί αλ-

λά και το συνεταιριστικό κίνημα συνολικά στη χώρα μας ήταν το στοιχείο που δέσποσε στην 
52η Γενική Συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της (Λ. Ρι-
ανκούρ 73).

Όπως ανέφεραν τόσο τα στελέχη της ΚΕΟΣΟΕ όσο και οι συμμετέχοντες αντιπρόσωποι 
των ενώσεων μελών, πέραν της γενικότερης κρίσης με τα γνωστά προβλήματα (έλλειψη ρευ-
στότητας, κατάρρευση αγοράς, κλπ) νέα αδιέξοδα δημιουργούνται εξαιτίας των παρενεργει-
ών του Ν. 4015/11 που δε μπορεί να εφαρμοσθεί. Ενδεικτικά αναφέρθηκε μάλιστα ότι ήδη οι 
συνεταιρισμοί δεν έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους καθώς, έως ότου 
δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η παράταση της θητείας των διοικήσεων τους, θεωρείται ότι δεν έχουν 
νόμιμη εκπροσώπηση.

Σκοτάδι στους λογαριασμούς σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί είναι κλινικά νεκροί, ειπώθη-
κε με έμφαση στη Συνέλευση.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης Χρ. Μάρκου αναφέρθηκε στην ομιλία του στον ρόλο των συ-
νεταιρισμών επισημαίνοντας ότι ο πιο εύκολος τρόπος να ακυρώσεις ένα θεσμό είναι να τον 
συκοφαντήσεις και να ασκήσεις ισοπεδωτική κριτική γενικεύοντας αδυναμίες και μεμονω-
μένα περιστατικά. Τόνισε επίσης ότι υπό προϋποθέσεις η δραματική κρίση που μαστίζει τον 
κλάδο αλλά την ελληνική κοινωνία συνολικά μπορεί να αντιμετωπισθεί και να οδηγήσει προ-
οπτικά σε καλύτερες μέρες αρκεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και να επιβάλλουμε με 
ενότητα λύσεις που θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή.

   Ανάλογες επισημάνσεις έκανε και ο διευθυντής της οργάνωσης Παρ. Κορδοπάτης, που 
προχώρησε και σε μια αναλυτική ενημέρωση για το τι προβλέπεται στη νέα ΚΑΠ σχετικά 
με το αμπελοοινικό τομέα. Τόνισε μάλιστα ότι το επόμενο δωδεκάμηνο που θα ληφθούν οι 
«εθνικές αποφάσεις» για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2020, η ΚΕΟΣΟΕ οφείλει να προτάξει τα συμ-
φέροντα του τομέα που εκπροσωπεί. 



Η Ελλάδα είναι μια παραδοσιακή αμπελο-
οινική χώρα γνωστή για τους ονομαστούς 
οίνους της κατά των αρχαιότητα και τη Βυ-
ζαντινή εποχή. Το αμπέλι και το κρασί απο-
τελούν αναπόσπαστο στοιχείο του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, της χριστιανικής πα-
ράδοσης, αλλά και του σύγχρονου ελληνι-
κού πολιτισμού.

Η δημοφιλέστατη και αείμνηστος άμπε-
λος από τους αρχαίους ακόμη χρόνους 
δέθηκε στενά με τη χαρά και τη λύπη του 
ανθρώπου. Όλοι σχεδόν οι αρχαίοι συγγρα-
φείς έγραψαν ύμνους και διθυράμβους για 
την άμπελο. Ο Ευριπίδης χαρακτηρίζει τον 
καρπό της αμπέλου  ως φάρμακο: «Ο Σεμέ-
λης γόνος βότρυος υγρόν πωμ΄ ηύρε κείσην 
έγκατο θνητοίς, ο παύει τους ταλαιπώρους 
βροτούς λύπης, όταν πλησθώσιν αμπέλου 
ροής, ύπνον τε λήθην των καθ΄ημέραν κα-
κών δίδωσιν, ουδ’ έστ’ άλλο φάρμακον πό-
νων». Η αναζήτηση ποικιλιών χρονολογεί-
ται από τον Όμηρο με τον «πράμνιον οίνον» 
που παρήγαγε η «μέλαινα παλαιοτάτη». Οι 
οίνοι αναφέρονται με το όνομα της περιο-
χής (Μαρώνεια, Άβδηρα, Θάσος , Λέσβος, 
Χίος, Κέρκυρα, Ρόδος κλπ.). Ο Μαρωνίτης 
οίνος θεωρείται ως ο πρώτος οίνος ονομα-
σίας προέλευσης, ο δε Θάσιος ως ο πλέον 
δυνατός που πινόταν σε αραίωση 1:20 με 
νερό. ( Ο Αριστοφάνης αναφέρει ότι η ιδανι-
κή αναλογία αραίωσης των συνήθων οίνων 
με νερό ήταν 1:2).

Περίτεχνα αγγεία οίνου, πραγματικά έρ-
γα τέχνης κατασκευάσθηκαν  και κοσμούν 

σήμερα πολλά μουσεία της υφηλίου (κρα-
τήρες, κάνθαροι, οινοχόες, αμφορείς κλπ.). 
Όλα μαζί και χωριστά το καθένα δείχνουν 
τη μεγάλη συμβολή της αμπέλου και του 
οίνου στον πολιτισμό της  Ελλάδος. Κατά 
τη Βυζαντινή εποχή και μετέπειτα οι ονομα-
στοί οίνοι εμπλουτίζονται με τις περίφημες 
Μαλβαζίες από τη Μονεμβασιά, την Κρή-
τη και τις Κυκλάδες. Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας η αμπελοκαλλιέργεια χα-
ρακτηρίζεται από σοβαρή οπισθοδρόμη-
ση.  Μετά την Εθνεγερσία (1821) και μέχρι 
σήμερα η καλλιέργεια της αμπέλου περνά 
από διάφορα δύσκολα στάδια (πόλεμοι, 
φυλλοξήρα). Την τελευταία δεκαετία ο ελ-
ληνικός αμπελώνας ακολουθεί μία πορεία 
ραγδαίας συρρίκνωσης. 

Η άμπελος είναι στενά συνδεδεμένη και 
με την ορθόδοξο χριστιανική λατρεία. Οι 
αναφορές στην Καινή Διαθήκη είναι πολλές 
και σε αρκετές παραβολές η άμπελος ανα-
φέρεται από τον ίδιο τον Χριστό, όπως: «Η 
βασιλεία των ουρανών είναι όμοια με ένα 
γαιοκτήμονα, που βγήκε νωρίς να προσλά-
βει εργάτες για το αμπέλι του….» (Ματθαίος 
20:1), «Πίετε από αυτό όλοι γιατί αυτό είναι 

το αίμα μου» (Ματθαίος 26:27-29), «Ένας 
άνθρωπος φύτεψε αμπέλι. Το περίφραξε, 
έσκαψε άνοιγμα κάτω από…..» (Μάρκος 
12:1), «Κάποιος άνθρωπος φύτεψε αμπέ-
λι…. Έστειλε στους γεωργούς ένα δού-
λο για να του δώσουν το μερίδιο από τον 
καρπό του αμπελιού ….» (Λουκάς 20:9-16), 
«Εγώ είμαι το αληθινό κλήμα και ο πατέρας 
μου ο αμπελουργός. Κάθε κληματόβεργα 
πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει 
….» (Ιωάννης 15:1-6), « Ρίξε το δρεπάνι σου 
το κοφτερό και τρύγησε τα τσαμπιά από 
το αμπέλι της γης, γιατί τα σταφύλια του 
ωρίμασαν…. ( Αποκάλυψις 14:18-20). Στις 
περισσότερες εκκλησίες μας υπάρχουν 
ξυλόγλυπτες ή κεντητές παραστάσεις  της 
αμπέλου στο τέμπλο, στα άμφια των ιερέ-
ων, στα ποτηροκαλλύματα, στον αέρα, στα 
λάβαρα και σε πολλά άλλα στοιχεία της ορ-
θόδοξης λατρείας.

Η Ελλάδα μας είναι πλούσια σε αυτόχθο-
νες ποικιλίες αμπέλου. Κάθε τόπος και κάθε 
νησί χαρακτηρίζεται από μια βασική ποικι-
λία αμπέλου. Σαντορίνη σημαίνει Ασύρτικο, 
Κεφαλονιά-Ρομπόλα, Ν. Αγχίαλος - Ροδίτης, 
Τύρναβος - Μοσχάτο Αμβούργου, Λήμνος - 

Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Ζίτσα Ιωαννίνων 
- Ντεμπίνα, Νάουσα - Ξινόμαυρο, Νεμέα-
Αγιοργίτικο, Μαντινεία - Μοσχοφίλερο, 
Πάτρα -Μαυροδάφνη,  - Μανδηλαριά, 
Κοτσιφάλι, Λιάτικο, Βηλάνα κ.λπ. Αυτό το 
πλούσιο γενετικό υλικό της αμπέλου απο-
τελεί εθνική κληρονομιά και δεν πρέπει 
να χαθεί. Θα έπρεπε να είχε αξιολογηθεί, 
εξυγιανθεί και περάσει από τη διαδικασία 
της κλωνικής επιλογής, ώστε σήμερα να 
υπάρχει και στη χώρα μας πιστοποιημένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών ποικι-
λιών αμπέλου, να έχουν πιστοποιηθεί κλώ-
νοι για κάθε ποικιλία με ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, να έχει ωφεληθεί και η ελ-
ληνική οινοποιητική βιομηχανία με την πα-
ραγωγή καλύτερων και ανταγωνιστικών 
οινοποιητικών προϊόντων και προ παντός 
να έχει ωφεληθεί ο Έλληνας αμπελουργός 
και η εθνική οικονομία. Η Ελλάδα έχει από 
τη γεωγραφική της θέση άριστες συνθή-
κες ανάπτυξης του αμπελοοινικού τομέα. 
Έπρεπε να είναι σήμερα πρωτοπόρος και 
όχι ουραγός. Είμαστε η μοναδική Ευρωπα-
ϊκή χώρα που δεν παράγει πιστοποιημένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό ελληνικών ποικι-
λιών αμπέλου. 

Αλλά ποτέ δεν είναι αργά! Το αρμόδιο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων μπορεί και σήμερα ακόμη να αρχίσει 
τις απαραίτητες διαδικασίες και να συνδρά-
μει –ως οφείλει- στην ανάπτυξη της ελληνι-
κής αμπελουργίας και της οινικής βιομηχα-
νίας.    
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«Άμπελος η οινοφόρος»:
Σύντομη ιστορική αναδρομή

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

- να διαθέτει δικό του πιστωτικό φορέα χρημα-
τοδότησης των δραστηριοτήτων του

- να διαθέτει αρχές και λειτουργίες, Διοίκηση 
και οργάνωση της νέας εποχής.

- μα κυρίως να έχει μέλη ενεργούς παραγω-
γούς.
Τέλος, ο ρόλος του κράτους σε αυτήν την δύ-

σκολη χρονική συγκυρία είναι σημαντικός . Κατ’ 
αρχήν θα πρέπει η «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» με την ουσιαστι-
κή έννοια του όρου να απεμπλακεί απ’ τις οιεσ-
δήποτε αλλαγές συντελούνται στο επίπεδο των 
πολιτικών επιλογών της όποιας λειτουργικής 
μονάδας. Δεν μπορεί να αλλάζει ένας υπουργός 
και να παραλύει για ένα εξάμηνο όλη η υπηρεσία 
του Υπουργείου του. 

Δεύτερον, η όποια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ θα πρέπει να αποτελέσει αντικεί-
μενο συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους 
που είναι ταυτόχρονα και οι πρωταγωνιστές 
της παραγωγικής διαδικασίας. Εδώ ο ρόλος του 
κράτους είναι θεσμικός, δημιουργικός  στις πολι-
τικές, παρεμβατικός στις παρατυπίες, ελεγκτικός 
των διαδικασιών.

Αυτές οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις δί-
νουν την ελπίδα, αργά και συστηματικά , να γί-
νουν βήματα ανατροπής των κακώς κειμένων, 
να μπουν σιγά σιγά τα θεμέλια μιας άλλης πορεί-
ας, που θα βάλει τέλος στα σημερινά συσσωρευ-
μένα αδιέξοδα.

Όμως το μεγάλο άλμα προς τα μπρος θα πρέ-
πει να γίνει τώρα. Αύριο ίσως να είναι αργά.

Κρίσιμο 12μηνο 
Το επόμενο 12μηνο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, 

ανέφερε ο διευθυντής της οργάνωσης Παρ. Κορ-
δοπάτης καθώς από τις αποφάσεις του υπουρ-
γείου Αγρ. Ανάπτυξης σε σχέση με τον Εθνικό 
Φάκελο θα εξαρτηθεί εν πολλοίς η θετική ή αρ-
νητική εξέλιξη για τον τομέα από την εφαρμογή 
της ΚΑΠ 2020.

Ο κ. Κορδοπάτης προέβη σε αναλυτική πα-
ρουσίαση όσων προβλέπει η νέα ΚΑΠ για τον 
τομέα, ενώ αναφέρθηκε και στις ενέργειες της 
οργάνωσης για τρέχοντα ζητήματα (διευθέτηση 
άτοκης, προβλήματα λόγω ν. 4015/2011, εξαγω-
γές κ.λπ.). 

Στον Προγραμματισμό Δράσης της ΚΕΟΣΟΕ ο 
πρόεδρος της Χρ. Μάρκου εκτός της κεφαλαιώ-
δους σημασίας της ΚΑΠ 2020 που θα έχει για την 
ΚΕΟΣΟΕ όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, 
αναφέρθηκε και στην λήψη πρωτοβουλίας της 
ΚΕΟΣΟΕ για απεμπλοκή του ν. 4015/2011, στην 
παρέμβασή της κατά τον επόμενο τρυγητό, στις 
παραμέτρους που τον καθορίζουν και ιδίως 
στην χρηματοδότηση της παραγωγής καθώς και 
στην συνέχιση των προσπαθειών εξωστρέφειας 
των συνεταιρισμών υπό την ΚΕΟΣΟΕ, αλλά και 
την ευόδωση των προσπαθειών για την αποζη-
μίωση για τον περονόσπορο και την αναμόρφω-
ση της νομοθεσίας. 

Χαιρετισμοί
Στις εργασίες της Συνέλευσης απηύθυναν 

χαιρετισμό οι κ.κ. Χριστοδουλάκης Βασίλει-
ος (ΝΔ), Τριανταφυλλοπούλου Μαίρη (ΝΔ), 
Κατσινοπούλου Έφη (ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ.), Γκι-
κόπουλος Γεώργιος (ΚΚΕ), Σκιαδάς Κ. (Αντι-

πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ), Κούρεντα Ευαγγελία 
(Δ/ντρια  Μεταπ. και Τυποπ. ΥΠΑΑΤ), τα στελέ-
χη του υπουργείου ΑΑΤ κκ. Γραμματικός Διο-
νύσιος (Tμήμα Οίνου) και Μουλκιώτης Χαρά-
λαμπος (Τμήμα Αμπέλου). 

Την οριστική εκτίμηση για την παραγω-
γή οίνου 2012/13, την οποία και απέστειλε 
στην Commission εξέδωσε το Τμήμα Οίνου 
και Αλκοολούχων ποτών του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοι-
χείων από την ΚΕΟΣΟΕ η οριστική δήλω-
ση παραγωγής που ανέρχεται σε 3.115.000 
HL είναι κατά 1,12% χαμηλότερη από 
την α’ εκτίμηση που είχε προβλεφθεί στα 
3.150.000 HL.

Εάν ληφθεί επίσης υπ’ όψιν ο όγκος του 
μέσου όρου των συγκομιδών κατά τις οποί-

ες δεν επέδρασαν έντονα καιρικά φαινό-
μενα (πενταετία 2005-2009), η μέση πα-
ραγωγή οίνου στην Ελλάδα ανήλθε στα 
3.747.000 HL. Με βάση το μέσο όρο αυτής 
της πενταετίας, η παραγωγή 2012/13 εμ-
φανίζεται μειωμένη κατά 17%, γεγονός που 
ερμηνεύει και την απουσία αποθεμάτων οί-
νου, αλλά και την άνοδο των τιμών οίνου 
την φετινή χρονιά στο ενδιάμεσο εμπόριο.

Να υπενθυμίσουμε ότι την περίοδο 
2011/12 η παραγωγή ήταν εξαιρετικά μειω-
μένη εξαιτίας του περονόσπορου και ανήλ-
θε στα 2.750.000 HL.

Συνέχεια από την σελ. 7

17% κάτω η φετινή παραγωγή
σύμφωνα με την οριστική εκτίμηση του ΥΑΑΤ


