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« Ο ποικιλιακός προσανατολισμός του ελληνικού αμπελώνα στο πλαίσιο μιας νέας αμπελοοινικής πολιτικής»
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟΣΟΕ και των Οινοποιητικών Συνεταιρισμών μελών της τριτοβάθμιας οργάνωσης, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, σας
καλωσορίζω στο δεύτερο αμπελοοινικό Συνέδριο που πραγματοποιείται 8 χρόνια μετά τις
πρώτες συζητήσεις, που άρχισαν να γίνονται για την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης
Αγοράς των οινικών προϊόντων.
Σήμερα, που η νέα ΚΟΑ ήδη εφαρμόζεται στην πράξη, άρχισαν να γίνονται πλέον
ορατές οι ανάγκες για μια νέα αναθεώρηση της.
Ήδη στους κόλπους της ομάδας οίνου της COPA – COGECA και της Συμβουλευτικής άνοιξε συστηματικά κύκλος συζητήσεων για την προαναφερόμενη νέα αναθεώρηση.
Κύριε Υπουργέ,
Με καθυστερήσεις, αφαιρέσεις, παραλείψεις με ρυθμούς αργούς και χωρίς προετοιμασία, η χώρα μας μπήκε και αυτή, στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Καν. 1493/99,
αφού παρήλθε άπρακτη η πρώτη χρονιά.
Σήμερα που ήδη άρχισε να υλοποιείται το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΚΕΟΣΟΕ και του ΣΕΟ στις περισσότερες περιοχές της
χώρας η διαδικασία καρκινοβατεί.
Εμπόδια, ασάφειες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ταλαιπωρούν κύριε Υπουργέ χιλιάδες αμπελουργούς.
Δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο η κατάσταση αυτή.
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Ζητούμε σήμερα από το βήμα αυτό την δική σας παρέμβαση
¾ Για να αρθούν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας
¾ Για να προχωρήσουμε στην συνολική απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών πόρων
¾ Για να μπούμε χωρίς άγχος στον δεύτερο χρόνο του προγράμματος
¾ Για να εκδοθούν οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις για τις νέες φυτεύσεις.
Δεν σας καλέσαμε κύριε Υπουργέ εδώ για να μεμψιμοιρήσουμε, σας αποτυπώνουμε
απλά την πραγματικότητα, μια πραγματικότητα θλιβερή, που αν την συνδυάσουμε με
τα αδιέξοδα του ποικιλιακού χάρτη του ελληνικού αμπελώνα τότε τα προβλήματα διογκώνονται .
Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε ως χώρα την αναδιάρθρωση για να ανοίξουμε μια
συζήτηση για τον ποικιλιακό προσανατολισμό που θα έπρεπε με βάση τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα να είχε ανοίξει πριν πολλά χρόνια.
Όμως έστω και καθυστερημένα αυτό θα πρέπει επιτέλους να γίνει και φιλοδοξία
δική μας είναι στο τέλος του συνεδρίου αυτού οι εγκεκριμένοι επιστήμονες του ΕΘΙΑΓΕ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου τα στελέχη του Υπουργείου Γεωργίας, των συνεταιρισμών και των οινοποιητικών επιχειρήσεων να συνθέσουν τις τεκμηριωμένες
θέσεις τους και να προσανατολίσουν τον αμπελουργικό κόσμο της χώρας σε κατευθύνσεις τέτοιες:
¾ Που θα αναδείξουν την μοναδικότητα του ελληνικού ποικιλιακού πλούτου
¾ Που θα ενισχύσουν την εμπορευσιμότητα του ελληνικού κρασιού
¾ Που θα αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που συνθέτουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωνών ΟΠΑΠ
Κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμες και Αξιότιμοι , Κυρίες και Κύριοι ΣΥΝΕΔΡΟΙ ,
Με την ελπίδα, ότι οι εργασίες του συνεδρίου αυτού θα συμβάλλουν σημαντικά
στην δημιουργία αποτελέσματος χρήσιμου και ζωτικού .
•

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που κάνατε στον αμπελουργικό
κόσμο της χώρας και την οργάνωσή του.

•

Ευχαριστώ τους χορηγούς που ενισχύουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια

•

Εύχομαι καλή δουλειά και αποτέλεσμα, άμεσα εφαρμόσιμο
Σας ευχαριστώ
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