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Στην προγραμματική συμφωνία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΚΕΟΣΟΕ και της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)      από την ανάληψη των καθηκόντων του νυν
προέδρου της κ. Γ. Βογιατζή, η ΚΕΟΣΟΕ έθεσε ως πρώτιστο στόχο την διερεύνηση και βελτίωση των
παραμέτρων που καθορίζουν την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των αμπελουργικών
εκμεταλλεύσεων στην χώρα μας.

  

Η βιωσιμότητα των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα τους,
συναρτάται από ένα πλήθος πολυεπίπεδων παραγόντων που είναι αναγκαίο να καθορισθούν και αφού
διερευνηθεί και μελετηθεί η επίδρασή τους στο σημερινό status quo, να προκύψουν τα πεδία πολιτικών
παρεμβάσεων που απαιτούνται, ώστε να σχεδιαστεί μία νέα στρατηγική για τον ελληνικό αμπελώνα.
Σημαντική θέση στο όλο εγχείρημα είναι αυτονόητο ότι υπέχει, η οικονομική αποτελεσματικότητα της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης και κατά συνέπεια το αμπελουργικό εισόδημα και η δημιουργία συνθηκών
βελτίωσης του.

  

Το εγχείρημα για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας, είναι μεγαλεπήβολο, θα έχει
σχετικά μακρά διάρκεια, σημαντική κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και πόρων. Οι διαδικασίες που
θα υιοθετηθούν θα είναι ανάλογες με αυτές της εκπόνησης της μελέτης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό
Marketing και Branding  του ελληνικού κρασιού, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις αφού ο χώρος αναφοράς
που είναι οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και οι κάτοχοί τους,  δεν παρουσιάζει την ίδια συνοχή με το χώρο
των δραστηριοποιούμενων οινοποιείων και της αγοράς.

  

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί την κινητοποίηση ολόκληρου του κλάδου, των αμπελουργών και ιδιαίτερα των 
οινοποιητικών συνεταιρισμών που αποτελούν παράγωγο της συλλογικής πρωτοβουλίας των αμπελουργών
μελών τους.

  

Για το  λόγο αυτό είναι σημαντικό στην πρωτοβουλία αυτή να συμπορευθούν οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί, με
δεδομένο ότι ο αμπελουργικός πληθυσμός ανεξάρτητα του εάν είναι συνεταιρισμένος ή όχι, εκφράζει τα
συμφέροντα του κυρίως μέσω των συνεταιρισμών.

  

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΟΣΟΕ σας και ο ΑΟΣ Τυρνάβου διοργανώνουν σύσκεψη των συνεταιρισμών της
περιφέρειας Θεσσαλίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Τυρνάβου που θα
πραγματοποιηθεί στο Εμμανουήλειο Ίδρυμα Δήμου Τυρνάβου στις 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:30 πμ.
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