ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ – ΑΜΠΕΛΙ

Προκαλεί έκπληξη η στάση που κρατά το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα της απαγόρευσης των φυτεύσεων και
πέραν του 2015.
Ως γνωστό, η Commission έχει αποφασίσει να καταργήσει την ισχύουσα
απαγόρευση των φυτεύσεων, αφού δεν έχει νόημα να απαγορεύονται νέες
φυτεύσεις στην Ευρώπη, την στιγμή που οι Τρίτες χώρες φυτεύουν χωρίς
περιορισμούς.
Αλλά ειδικότερα για την Ελλάδα το θέμα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό καθώς η
απαγόρευση νέων φυτεύσεων εμποδίζει την ανάπτυξη της υπαίθρου και του
αγροδιατροφικού μοντέλου που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Οι αμπελουργοί εμποδίζονται έτσι να μεγαλώσουν την έκταση του αμπελώνα
τους (το 60% καλλιεργεί αμπέλια μικρότερα από 4 στρέμματα) ενώ καθίσταται
ανέφικτο να δημιουργηθούν νέου αγρότες – αμπελουργοί.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου, έγκαιρα, από τον Ιούνιο 2011 έχει ενημερώσει
σχετικά το ΥΠΑΑΤ και επανήλθε με επιστολή του στον Υπουργό κ. Σκανδαλίδη
όπου ανάμεσα στα άλλα επισημαίνει:

1. Η Ελλάδα από το 1980 έως σήμερα έχει χάσει τον μισό αμπελώνα της (από
1.100.000 στα 680.000 στρέμματα), αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Οι αμπελώνες των 5 στρεμμάτων που είναι ο Ελληνικός μέσος όρος δεν
είναι βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ως εκ τούτου ο Ελληνικός
αμπελώνας θα αφανιστεί αν δεν δοθεί η δυνατότητα νέων φυτεύσεων σε
αμπελουργούς με δυνατότητα να συγκεντρώνουν μεγαλύτερες αγροτικές
εκτάσεις.
2. Η Ελλάδα βασίζει το νέο μοντέλο ανάπτυξης της, στην προώθηση του
αγροδιατροφικού μοντέλου σε σχέση με την Μεσογειακή Διατροφή και τον
Τουρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί τα χρόνια που έρχονται
να αναπτύξει την γεωργία της και την καλλιέργεια της αμπέλου.
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3. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει ερημωμένες
πεζούλες και χέρσα χωράφια σε νησιωτικές και ορεινές μειονεκτικές
περιοχές, ενώ αντίθετα η ανάπτυξη νέων αμπελώνων μπορεί να
αναζωογονήσει την ύπαιθρο.
4. Οι νομοθετικές ελλείψεις στη διαδικασία αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων
φύτευσης εμπόδιζαν και εμποδίζουν, όλα αυτά τα χρόνια, τη δημιουργία
νέων αμπελώνων μέσω αγοράς δικαιωμάτων φύτευσης, ενώ αμπελώνες
που εγκαταλείπονται, δεν δηλώνονται απουσία των αντίστοιχων ελληνικών
αποφάσεων για αντίστοιχα κίνητρα.
5. Εκτός τούτων, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ελεύθερες οι φυτεύσεις,
και μάλιστα κράτη όπως η Κίνα φυτεύουν με πολύ μεγάλους ρυθμούς, το
να εμποδιστούν νέες φυτεύσεις στην Ευρώπη δεν προσφέρει καθόλου στη
συγκράτηση της προσφοράς σταφυλιού και κρασιού (σε μια
παγκοσμιοποιημένη αγορά).

Ο ΣΕΟ θα εξακολουθήσει τις ενέργειες του και θα ενημερώσει τους υπευθύνους στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων ώστε να ισχύσουν οι προτάσεις της Commission .

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Κορνηλία Αλεξιάδου (τηλ.: 210 3226053, e mail: kalexiadou@greekwinefederation.gr)
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