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Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του υπουργού ΑΑΤρ Ε. Αποστόλου του
Προέδρου και Διευθυντή της ΚΕΟΣΟΕ με κεντρικό θέμα την χρηματοδότηση εγκατάστασης
αμπελώνων των δικαιούχων νέων Αδειών Φύτευσης Αμπέλων, από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης.      

  

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΟΣΟΕ παρέθεσαν στον υπουργό βραχύ ιστορικό βάσει του οποίου η
οργάνωση τον Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε μια προσπάθεια, προκειμένου από την έναρξη του
νέου καθεστώτος χορήγησης Αδειών Φύτευσης για 6.200 στρέμματα ετησίως προς τους
Έλληνες αμπελουργούς, οι τελευταίοι να τύχουν κοινοτικών ενισχύσεων για την φύτευση
των αμπελώνων.

  

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν στον υπουργό ότι κινητοποίησαν την ΚΕΟΣΟΕ σε αυτήν την
κατεύθυνση ήταν οι εξής:

  

⎫ Το κόστος εγκατάστασης αμπελώνα είναι υψηλό (1.200 € περίπου ανά στρέμμα)

  

⎫ Οι Έλληνες αμπελουργοί που είναι κατά κανόνα κάτοχοι μικρών εκμεταλλεύσεων οι
οποίες είναι αναγκαίο να αυξήσουν την επιφάνειά τους, είναι οικονομικά ανίσχυροι, εν μέσω
οικονομικής κρίσης

  

⎫ Δεν υπάρχει δυνατότητα δανεισμού από τα τραπεζικά ιδρύματα και παράλληλα η
πλειοψηφία των Ελλήνων αμπελουργών δεν κατέχει διαθέσιμα κεφάλαια, ώστε να
χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση του αμπελώνα

  

⎫ Η αδυναμία αξιοποίησης από την χώρα μας του καθεστώτος των Αδειών Φύτευσης με
φυτεύσεις αμπελώνων συνολικά 90.000 στρεμμάτων (έως το 2030) έναντι των
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ανταγωνιστριών χωρών της ΕΕ, λόγω της οικονομικής αδυναμίας του αμπελουργικού
πληθυσμού

  

⎫ Η αλλοίωση του προφίλ των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, αφού μόνο οι οικονομικά
ισχυροί θα επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων του νέου καθεστώτος.

  

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου και εν συνεχεία με την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου, έγιναν ενέργειες ώστε να χρηματοδοτηθούν οι νέες φυτεύσεις αμπέλων, από
το μέτρο του Εθνικού Φακέλου του τομέα μέσω των προγραμμάτων Αναδιάρθρωσης και
Μετατροπής Αμπελώνων, δεδομένου ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, αλλά και εκ
του ότι δεν απορροφάται ο προϋπολογισμός του Εθνικού Φακέλου.

  

Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού πάντα σε συνεργασία με το υπουργείο έγιναν
γραπτές παρεμβάσεις προς τις υπηρεσίες της Commission, της οποίας οι απαντήσεις ήταν
κάθε φορά αρνητικές, παρά τη νομικά αβάσιμη επιχειρηματολογία, αλλά εμπεριείχαν
πάντοτε την προτροπή της Επιτροπής και του Επιτρόπου, οι νέες Φυτεύσεις να
χρηματοδοτηθούν από το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας.

  

Μετά την εξέλιξη αυτή και δεδομένου ότι ήδη υπάρχουν ανησυχητικά δεδομένα όπως η
μείωση των αιτημάτων για νέες Άδειες Φύτευσης και η μικρή ανταπόκριση ως προς την
εγκατάσταση αμπελώνα, των αμπελουργών οι οποίοι κατέστησαν το 2016 δικαιούχοι
αδειών φύτευσης, η ΚΕΟΣΟΕ στη συνάντηση με τον κ. Ε. Αποστόλου ζήτησε να ενταχθεί η
χρηματοδότηση εγκατάστασης αμπελώνων οινοσταφύλων, στα σχέδια Βελτίωσης στο
πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

  

Η ΚΕΟΣΟΕ τόνισε στον υπουργό ότι η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις
(επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, εισοδηματικά κριτήρια, κλπ.) και ως εκ τούτου η ανάγκη για
χρηματοδότηση από το ΠΑΑ δεν θα υπερβεί τα 6.000.000 € / ετησίως, θα τονώσει όμως την
έντονη τάση εγκατάλειψης του ελληνικού αμπελώνα ο οποίος τα τελευταία 15 χρόνια έχει
μειωθεί κατά 20%. Κυρίως όμως θα βοηθήσει την βιωσιμότητα των αμπελουργικών
εκμεταλλεύσεων που αποτελούν την σπονδυλική στήλη του τομέα οίνου, με άμεσα
αποτελέσματα στην ανάπτυξή του, η οποία επλήγη μετά την εφαρμογή του ΕΦΚ στο κρασί.

  

Ο υπουργός αντιμετώπισε θετικά την πρόταση της ΚΕΟΣΟΕ και αναμένεται η συνεργασία
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με τις υπηρεσίες του υπουργείου για την εξειδίκευση των παραμέτρων ένταξης της
χρηματοδότησης των Αδειών Φύτευσης στο ΠΑΑ.
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