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Η VITRO A.E. είναι μια εταιρία που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια. Η δραστηρ-

ιότητά της βασικά είναι η ενασχόληση με το αμπέλι. Πρέπει να σας πω ότι στην 
εταιρία: 
- Υπάρχουν 7 γεωπόνοι, οι οποίοι ασχολούνται με το αμπέλι αποκλειστικά.  
- Υπάρχει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρία μας με τη Χαρούλα   

Σπινθηροπούλου που την ξέρετε, που ασχολείται με την κλωνική επιλογή, & 
- τμήμα παραγωγής μητρικών φυτειών υποκειμένων  
       Σήμερα  έχουμε 250 στρέμματα υποκείμενα.  Φυτείες οι οποίες αρχίσαν το 
΄97 και συνεχίζονται με ρυθμό 100 στρέμματα ανά χρόνο,  με μια παραγωγή σε 
εμβολιάσιμα γύρω στα 2 εκατομμύρια μοσχεύματα .   Είναι κατανοητό ότι κατέχουμε 
ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς με τη μικρή παραγωγή που έχουμε σε 
φυτώριο αμπέλου στην Ελλάδα αλλά και εισάγοντας φυτά από την Ιταλία από τον 
οίκο Vivadia Cooperativa Raucο που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με 
παραγωγή 60.000.000  μοσχευμάτων το χρόνο.Είναι μια εταιρία η οποία πουλάει σε 
όλο τον κόσμο και η οποία έχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μας το 10%.  
Αλλά το θέμα κ. Γαβρά είναι ότι μπλέξαμε τα υβρίδια καλαμποκιού με το αμπέλι.  

 
Θέλω να πω ότι πράγματι μια υπηρεσία του υπουργείου που ασχολείται 

πιθανόν με πιστοποίηση καλαμποκιού ή οπωροφόρων αν θέλετε, ή πατάτας αν θέλετε 
δε μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στο αμπέλι. Πρέπει λοιπόν και είναι ένα πράγμα 
που έχει συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό, πρέπει λοιπόν να γίνει ένας φορέας 
ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου και βέβαια όσο 
λιγότερο κράτος θα έχει ο φορέας αυτός, τόσο καλύτερα και αποδοτικά θα λει-
τουργεί.  

 
Η πρόταση λοιπόν για τη δημιουργία αυτή είναι παλιά, δε γνωρίζω κανέναν 

που να διαφωνεί επί της ουσίας. Ας ελπίσουμε ότι το συνέδριο αυτό θα είναι κατα-
λυτικό για την πραγμάτωσή του. Αυτό είναι κάτι που θα έρθει στο μέλλον και πιθα-
νόν να μας λύσει κάποια προβλήματα. Παράλληλα όμως επειδή τα πράγματα δυο-
λεύουν και περπατάνε, δε μπορούμε να περιμένουμε να γίνει αυτός ο φορέας για να 
λύσουμε τα τρέχοντα  προβλήματα  

 

Πρέπει λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας που 
αντιπροσωπεύουν το φορέα ελέγχου και πιστοποίησης σήμερα να επιλύσουν άμεσα 
κάποια προβλήματα, μερικά από τα οποία θα αναφέρω.  

 
1) Είναι το θέμα της κλωνικής επιλογής, η έλλειψη πρωτοκόλλου. 

  Πρέπει να ξέρουμε ότι σε επίπεδο οργάνου της Ε.Ε. συζητείται στο μέλλον να 
απαγορευτούν οι φυτεύσεις μη πιστοποιημένου υλικού στη χώρα μας. Δεν υπάρχει 
ούτε μια ποικιλία αυτόχθονη που να μπορεί να συνοδεύεται από την μπλε ετικέτα, 
στην κατηγορία πιστοποιημένου. Άκουσα σήμερα ότι υπάρχει στην Κρήτη 
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Σουλτανίνα, δε μπορώ να καταλάβω, χωρίς να υπάρχει πρωτόκολλο κλωνικής 
επιλογής, ποια υπηρεσία είναι αυτή που την  πιστοποίησε.  

 
Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη συζητείται αυτό το θέμα, μπορώ να πω ότι 

έχει γίνει κάποια δουλειά στη χώρα μας σε αρκετές ποικιλίες και έχουν ξοδευτεί 
αρκετά χρήματα, μέρος των οποίων προέρχεται κι από ερευνητικά προγράμματα, 
εθνικά ή ευρωπαϊκά. Αναφέρομαι λοιπόν στην κλωνική επιλογή. Πρέπει λοιπόν για 
να βγουν αυτά τα αποτελέσματα μπροστά, άμεσα να κατατεθεί και να ισχύσει 
πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής κι αν δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, γιατί έχουμε 
διαφωνίες, ώσπου να λύσουμε τις διαφωνίες μας, να μεταφραστεί αυτούσιο και να 
ισχύσει πρωτόκολλο άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Προτείνω το ιταλικό γιατί θεωρείται 
καλύτερο μοντέλο ανάπτυξης στον τομέα αυτό, άμεσα, αύριο αν γίνεται αυτό.  

 
Η εταιρία μας κι άλλοι φορείς πιθανόν,  τα τελευταία 7 χρόνια έχουν 

επενδύσει και έχουν δημιουργήσει υλικό μέσα από τη διαδικασία της κλωνικής 
επιλογής ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της Γαλλίας και της Ιταλίας. Θέλω στο 
σημείο αυτό να πω ότι η διαδικασία της κλωνικής επιλογής στη VITRO έχει 
προχωρήσει σε τέτοιο σημείο, έχει περάσει βέβαια τα στάδια των τριών χρόνων 
ιολογικών ελέγχων,  και φέτος είναι η τρίτη χρονιά που κάναμε μικροοινοποίηση από 
τα κούτσουρα αυτά που είναι στο στάδιο της κλωνικής επιλογής. Πρέπει λοιπόν αυτό 
το υλικό από τη μια μεριά και αυτό που θα ακολουθεί,  να πιστοποιηθεί άμεσα ώστε 
να δώσουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές ποικιλίες να αναπτύξουν το αδιαμ-
φισβήτητο δυναμικό τους.  

 

2) Η  VITRO έχει κι ένα εργαστήριο μικροπολλαπλασιασμού. Είναι μια μέθοδος 
η οποία είναι καινούργια, η οποία χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ 
και επειδή δεν υπάρχει πρωτόκολλο παραγωγής, η VITRO δεν μπορεί να παράγει 
αμπέλι. Το θέμα ποιο είναι;  

 
 VITRO παράγει αμπέλι. Αυτό το αμπέλι πρέπει να ονοματιστεί και πρέπει να 

πιστοποιηθεί εφόσον τηρεί κάποιους κανόνες. Δεν έχουμε πρωτόκολλο, δε μπορούμε 
να το κάνουμε; Να πάρουμε ένα πρωτόκολλο μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας να το 
μεταφράσουμε κι αυτό. Δεν είναι δυνατόν εταιρίες που έχουν τη δυνατότητα να 
παράγουν, να μην έχουν τη δυνατότητα γιατί δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή γιατί έχει 
μείνει πίσω το θεσμικό καθεστώς.  
 

3) Πρέπει να εναρμονιστούμε.  

Α) Ζητάω την εναρμόνιση της διαδικασίας εμπορίας του πολλαπλασιαστικού 
υλικού με εκείνη της Ε.Ε. Αν και όλοι πια στις τσέπες μας έχουμε μόνο ευρώ 
στον τομέα της διαχείρισης του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου, στη 
χώρα μας συναλλάσσονται ακόμα με δραχμές. Για να διακινήσει μια ελληνική 
εταιρία πιστοποιημένο υλικό σε άλλη χώρα της Ε.Ε. πρέπει πρώτα να 
υποβάλλει αίτηση για έγκριση στο ελληνικό υπουργείο Γεωργίας.  
 

Β)  Για να διακινήσει μια ελληνική εταιρία πιστοποιημένο υλικό προερχόμενο 
από χώρα της Ε.Ε., πρέπει πάλι να υποβάλλει αίτηση για έγκριση εισαγωγής 
στο υπουργείο Γεωργίας και δεύτερον εδώ να επιβληθεί για δεύτερη φορά κι 
ανταποδοτικό τέλος αφού την πρώτη φορά καταβλήθηκε στον τόπο 
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πιστοποίησης. Περιττό βέβαια να σας πω ότι η διακίνηση υλικού που γίνεται 
στην Ε.Ε. γίνεται ελεύθερα χωρίς τις διαδικασίες των αιτήσεων με μόνη 
υποχρέωση να συνοδεύεται από το χαρτί πιστοποίησης.  
 

Με τα τρία  παραπάνω θέματα που ανέφερα, τα οποία είναι άμεσα και τα 
οποία στη δική μας τη δουλειά,  βάζουν μόνο εμπόδια, δε μπορούμε να δουλέψουμε. 
Αυτό αποδεικνύει ότι ακόμα αντιμετωπίζουμε προ-βλήματα νηπιακής ηλικίας. Πρέπει 
λοιπόν να συμφωνήσουμε και να καταλάβουμε ότι για να πετύχουμε τους στόχους 
του Συνεδρίου πρέπει να κάνουμε άλματα υποβοηθούμενοι στο μεγαλύτερο βαθμό.  

 

Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία της κλωνικής επιλογής 
είναι ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Μπορεί να μην είναι τα 20 χρόνια που φοβίζουν τον 
κόσμο αυτή τη στιγμή, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, υπάρχει και ένωση φορέων που 
ασχολούνται με την κλωνική επιλογή και να προκύψει μέσα από εκει ένα κοινό 
πρωτόκολλο για την κλωνική επιλογή.  Αλλά δε θα περιμένουμε ούτε αυτό. 
Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από αύριο. 
 

Αν δε μπορούμε να το κάνουμε, να μεταφράσουμε ένα πρωτόκολλο κλωνικής 
επιλογής και να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μπούσουλας. Δεν είναι δυνατόν να λέμε, 
εγκαταστήσαμε αυτά εκεί, ή  κάναμε αυτά. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ο καθένας 
και είναι στη διαδικασία τη στάνταρ. Είναι ένα θέμα το οποίο με το καλό να ‘ρθει, να 
το εφαρμόσουμε κι από άποψη ιολογικής, να είναι ελεύθερο. Δεν έχει καμιά σχέση με 
αυτό που προέρχεται από την πιστοποίηση.  

 

Ευχαριστώ πολύ.                             


