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2 Δεκεμβρίου 2011
Η διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων ισοδυναμεί με τη διατήρηση της ΚΟΑ Οίνου
και του προϋπολογισμού της για την Ελλάδα

Ιστορικής σημασίας απόφαση θεωρεί η ΚΕΟΣΟΕ την απόφαση του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη όσον αφορά τη διατήρηση των δικαιωμάτων
φύτευσης, γιατί ουσιαστικά με την ανατροπή της απόφασης στο Συμβούλιο υπουργών,
κάτοχοι των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων θα συνεχίσουν να είναι oι αμπελουργοί όπως
σήμερα και όχι οι οικονομικά ισχυροί που θα μπορούσαν να φυτεύουν αθρόα και οπουδήποτε
και να εκτοπίσουν τους οικονομικά αδύναμους αμπελουργούς.

Εκτός αυτού, ενδεχόμενη απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης, θα σηματοδοτήσει
την μετατροπή της ΚΟΑ Οίνου σε ΚΟΑ Αμπέλου και της ένταξής της στα οριζόντια μέτρα
της ΚΑΠ με αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια του προϋπολογισμού για την Ελλάδα ύψους
24 εκ € αλλά και την ένταξη των μέτρων του Εθνικού Φακέλου, (Προβολή προώθηση,
Γεωγραφικές Ενδείξεις, αναδιαρθρώσεις κλπ), στα οριζόντια και δυσμενέστερα για τον
αμπελοοινικό τομέα, μέτρα της ΚΑΠ.

Την διάσταση αυτή φαίνεται ότι αγνοούν παντελώς όσοι – και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι του
ιδιωτικού τομέα – ζήτησαν από τον υπουργό ΥΑΑΤ την απελευθέρωση των δικαιωμάτων
φύτευσης.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΚΕΟΣΟΕ την 1/12/2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καθοριστικής σημασίας για τον αμπελοοινικό κλάδο είναι η παρέμβαση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΕΕ για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης των
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αμπελώνων από το 2015 και μετά, για την οποία η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την ικανοποίησή της.
Και τούτο διότι με τη σχετική επιστολή του κ.Σκανδαλίδη προς τον Επίτροπο Γεωργίας D.
Ciolos, αναδεικνύεται αφ ενός η σημασία που έχει για το μέλλον της ελληνικής και της
ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας η διατήρηση του σημερινού μοντέλου των οικογενειακών
εκμεταλλεύσεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική συνοχή και αφ ετέρου οι
τεράστιες επιπτώσεις από τυχόν υιοθέτηση της διάταξης του ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 για την
απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης των αμπελώνων .
Με την παρέμβαση του υπουργού, που έγινε κατόπιν σχετικού αιτήματος της KEOΣΟΕ, η
Ελλάδα καθίσταται οριακό μέλος για την επίτευξη σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των 27
Κρατών – Μελών της ΕΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των απόψεων που
αντίκεινται στην φιλελευθεροποίηση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα υπέρ των
οικονομικά ισχυρών.
Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις από την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης θα ήταν
:
• υπερπαραγωγή και πτώση των τιμών, αφού θα προκληθούν αθρόες φυτεύσεις μη
ελεγχόμενες
• κατάρρευση των λιγότερο παραγωγικών αμπελουργικών περιοχών (μειονεκτικές,
νησιωτικές) σε πολλές από τις οποίες η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί τη μόνη βιώσιμη
δραστηριότητα
• δραστική μείωση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν το προφίλ της
ευρωπαϊκής γεωργίας και ιδιαίτερα της ελληνικής
• αναστροφή της φήμης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης με την φύτευση
αμπελώνων εντός ή γύρω από τις ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ
• απαξίωση των παραγόμενων οινικών προϊόντων ποιότητας εξαιτίας της αύξησης των
καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών και της μαζικής παραγωγής οίνων, όπως στις
Τρίτες Χώρες (Αργεντινή).
• βιομηχανοποίηση της αμπελοκαλλιέργειας και του οίνου

Να σημειωθεί ότι με δελτίο τύπου η COPA-COGECA χαιρετίζει την απόφαση της Ελλάδας
να συνενωθεί με τα δώδεκα μέλη που κάνουν έκκληση για την διατήρηση των δικαιωμάτων
φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα για όλους τους τύπους των οίνων και καλεί τα άλλα
Κράτη-Μέλη να ευθυγραμμιστούν με αυτή την πρωτοβουλία. Τα Κράτη – Μέλη που έχουν
ταχθεί υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης είναι: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Κύπρος, Τσεχία και
Σλοβακία.
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