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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ισχυρό block χωρών – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – ζητά από την Commission, χρηματοδότηση
των νέων φυτεύσεων αμπέλων. Την ικανοποίησή της εκφράζει η ΚΕΟΣΟΕ

Μια σημαντική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, που ξεκίνησε πριν ενάμιση
χρόνο η ΚΕΟΣΟΕ, έλαβε σάρκα και οστά την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, δικαιώνοντας τις
προσπάθειες της Κεντρικής Οργάνωσης.

Πρόκειται για την αποστολή επιστολής από τον Αν. υπουργό ΑΑΤρ. κ. Μάρκο Μπόλαρη στον
ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan, το περιεχόμενο της οποίας αποτέλεσε
αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της ΚΕΟΣΟΕ και του ίδιου του αναπληρωτή υπουργού και
βασίζεται κυρίως στην νομική αντίκρουση των επιχειρημάτων των υπηρεσιών της
Commission η οποία πριν από 6 μήνες, είχε απορρίψει το αντίστοιχο ελληνικό υπηρεσιακό
αίτημα της χρηματοδότησης των Αδειών Φύτευσης από τα προγράμματα
Αναδιάρθρωσης
.

Για την ιστορία του θέματος να υπενθυμίσουμε ότι η ΚΕΟΣΟΕ έθεσε για πρώτη φορά το
θέμα στον υπουργό ΑΑΤρ κ. Ε. Αποστόλου στις 22 Απριλίου του 2015, βασιζόμενη στις
παρελθούσες υιοθετηθείσες πρακτικές της Commission, ενώ στις 19 Ιουνίου 2015 έθεσε το
ίδιο θέμα στην Ομάδα Οίνος της Copa Cogeca κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρός της
Thierry Coste, εξήρε την πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ.

Από τότε μεσολάβησαν ενέργειες σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες δεν
καρποφόρησαν αφού ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Commission προφορικά δήλωσε ότι η
χρηματοδότηση των νέων Αδειών Φύτευσης δεν είναι επιλέξιμη από τα προγράμματα
Αναδιάρθρωσης, αφού δεν υπάρχει προηγούμενη εκρίζωση και οι Άδειες παραχωρούνται
δωρεάν.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ΚΕΟΣΟΕ συνεργαζόμενη σε νομικό κυρίως επίπεδο με τις
Βρυξέλλες, επανατοποθέτησε και νομικά το θέμα, η νομική βάση του οποίου περιλαμβάνεται
στην επιστολή του αν. υπουργού προς τον ευρωπαίο Επίτροπο.
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Στο διάστημα που μεσολάβησε και δεδομένων των ενεργειών της ΚΕΟΣΟΕ σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι οινοπαραγωγές χώρες της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βουλγαρίας, Ουγγαρίας και
της Σλοβενίας καταθέτουν ανάλογο αίτημα, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσαν
ανάλογο αίτημα προς την Commission και η Ιταλία με τη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή, που θυμίζει την δημιουργία αντίστοιχου block των οινοπαραγωγών χωρών
πριν 4 χρόνια προκειμένου να μην απελευθερωθούν οι φυτεύσεις αμπέλου στην ΕΕ,
δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις προκειμένου η Commission να αποδεχθεί το
συγκεκριμένο αίτημα. Το αίτημα αυτό θα θέσει αύριο η Ελλάδα στο πλαίσιο της
συνεδρίασης της διαχειριστικής Ομάδας οίνου στην οποία εκτός από την Commission
συμμετέχουν οι υπηρεσιακοί εκπρόσωποι των Κρατών Μελών, ενώ για λογαριασμό της
Ελλάδας θα παραστεί ο εκπρόσωπος της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

Εκτίμηση της ΚΕΟΣΟΕ αποτελεί ότι η συνοχή που παρουσιάζει το block των
οινοπαραγωγών χωρών της ΕΕ, αλλά και η ορθότητα από νομικής απόψεως του αιτήματος,
συνηγορούν στην πεποίθηση ότι οι Έλληνες αμπελουργοί, θα τύχουν των απαραίτητων
ενισχύσεων γεγονός που η οικονομική συγκυρία της χώρας επιβάλλει, ώστε να αξιοποιήσουν
το μέτρο των νέων αδειών φύτευσης, απαλλαγμένοι από το υψηλό κόστος που επιφέρει η
εγκατάσταση του νέου αμπελώνα.

Για τους παραπάνω λόγους εκ μέρους των Ελλήνων αμπελουργών και των οινοποιητικών
συνεταιρισμών της χώρας η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για τις ενέργειες του
αναπληρωτή υπουργού κ. Μάρκου Μπόλαρη, με βάση τις οποίες η Ελλάδα αποκτά
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σημαντικό θέμα, που αφορά χιλιάδες αμπελουργικές
οικογένειες.
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