Είδηση 870

19 Νοεμβρίου 2014
Σύσκεψη των υπηρεσιών του ΥΑΑΤ ζητά η ΚΕΟΣΟΕ για τη διάσωση των δικαιωμάτων φύτευσης
αμπέλων με οινοποιήσιμες ποικιλίες

Με δεδομένο ότι η διάρκεια των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων φύτευσης (είτε στο Εθνικό
Αποθεματικό, είτε στα χέρια των αμπελουργών), λήγει την 31.12.2015,
ενώ η διαχείρισή
τους θα μπορεί να συνεχίζει έως το 2020, η ΚΕΟΣΟΕ απέστειλε την παρακάτω επιστολή
στον αναπληρωτή υπουργό Α.Α.Τρ. κ. Π. Κουκουλόπουλο:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ένα μείζον θέμα που σχετίζεται με την φθίνουσα πορεία των αμπελουργικών εκτάσεων με
οινοποιήσιμες ποικιλίες στη χώρα μας, απασχολεί την ΚΕΟΣΟΕ, αλλά και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου σας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις κατ΄εξουσιοδότησιν και εκτελεστικές πράξεις που έχει ως σχέδια συντάξει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες το επόμενο χρονικό διάστημα θα αποτελέσουν
κανονιστικές διατάξεις, από 1/1/1016, αλλάζει το σημερινό καθεστώς του Μηχανισμού
παρακολούθησης των δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλων και αντικαθίσταται με το νέο
καθεστώς των Αδειών φύτευσης.

Οι διατάξεις και στον βασικό κανονισμό ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/13, προβλέπουν μεταβατική περίοδο
ισχύος των δικαιωμάτων φύτευσης που με απόφαση του το κάθε Κράτος -Μέλος , θα
μπορεί να διαχειρίζεται πιθανόν έως το 2020.

Συνεπώς όσα δικαιώματα φύτευσης, ευρίσκονται στα χέρια των παραγωγών ή στο Εθνικό
αποθεματικό έως 31.12.2015 και δηλωθούν από το Κράτος Μέλος, θα είναι διαθέσιμα έως
το 2020, πέραν των νέων αδειών (1% του εθνικού αμπελώνα), που θα χορηγούνται από
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1/1/2016.

Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, που για
διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές (εγκατάλειψη ή και εκρίζωση), διαθέτουν όμως
δικαιώματα φύτευσης (είναι εγγεγραμμένα στο αμπελουργικό Μητρώο), αλλά ας μας
επιτραπεί η έκφραση είναι αδρανή ή ανενεργά, εφ΄όσον αντίστοιχος αμπελώνας δεν
καλλιεργείται.

Είναι συνεπώς αναγκαίο, αυτά τα δικαιώματα φύτευσης να εντοπιστούν και να
«εισφερθούν» από τους αμπελουργούς στο Εθνικό Αποθεματικό πρίν τις 31.12.2015, ώστε
τα δικαιώματα αυτά να «αναβιώσουν» με αποτέλεσμα, να ενταχθούν στο μεταβατικό
καθεστώς μετά την 1/1/2016 και να αυξήσουν τα δικαιώματα των προς φύτευση με
αμπέλους, εκτάσεων της χώρας μας.

Μάλιστα όπως έχουμε προτείνει και στο παρελθόν, κίνητρο για την μεταφορά αυτών των
αδρανών δικαιωμάτων φύτευσης, μπορεί να είναι η κατά προτεραιότητα επαναχορήγησή
τους στους απμελουργούς που τα «εισφέρουν» στο Εθνικό Αποθεματικό.

Είναι προφανές ότι μια τέτοια εξέλιξη θα διασώσει δικαιώματα φύτευσης αμπέλων που η
χώρα μας διαθέτει, ενώ σε ενάντια περίπτωση τα δικαιώματα αυτά θα απολεσθούν δια
παντός.

Η ΚΕΟΣΟΕ μέσω των μελών της γίνεται αποδέκτης πιέσεων από πολλούς νομούς της
χώρας, δεδομένου ότι πολλοί αμπελουργοί ενδιαφέρονται να φυτεύσουν νέους αμπελώνες,
η ανεπάρκεια όμως δικαιωμάτων φύτευσης στο Εθνικό Αποθεματικό δεν τους το επιτρέπει.

Ενδεχομένως λύση, για τον εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων αδρανών δικαιωμάτων
φύτευσης, να αποτελεί διασταύρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, των στοιχείων του
Αμπελουργικού Μητρώου και των Δηλώσεων Συγκομιδής, προοπτικές που προφορικά έχουν
συζητηθεί και με τον Γ.Γ. κ. Μ. Κορασίδη.

Επειδή το εγχείρημα είναι σημαντικό για τη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί
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κινητοποίηση πολλών εμπλεκομένων με χρονικό ορίζοντα τον Μάρτιο – Απρίλιου του 2015,
παρακαλούμε να προκαλέσετε σύσκεψη μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών σας (Δ/νση ΠΑΠ
Δενδροκηπευτικής, Δ/νση Πληροφορικής και Ο.Σ.Δ.Ε.) και της ΚΕΟΣΟΕ, υπό την δική σας
εποπτεία και την αντίστοιχη του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη, προκειμένου
να σχεδιαστεί μεθοδολογία διάσωσης των δικαιωμάτων φύτευσης που ανήκουν στη χώρα
μας.
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