1.- Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου για την απαγόρευση
Φυτεύσεων Αμπέλου μετά το 2015
Το ψήφισμα απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κύριο Αθανάσιο Τσαυτάρη και στον Υφυπουργό
κύριο Μάξιμο
Χαρακόπουλο.
Θα γνωστοποιηθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου κατά την ετήσια σύγκλισή
της στις 8 Φεβρουαρίου 2013, έχοντας υπ’ όψιν:
-

ότι ο ελληνικός αμπελώνας φθίνει συνεχώς και ότι έχει περιοριστεί στα
680.000 στρέμματα (από 1.100.000 στρέμματα που ήταν πριν από τρεις
δεκαετίες)
ότι το 60% των αμπελουργών καλλιεργούν αμπελώνες έκτασης 1 – 5
στρεμμάτων
ότι ο μέσος όρος των ελληνικών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων είναι 5
– 6 στρέμματα ενώ ο αντίστοιχος Γαλλικός είναι 90 στρέμματα.
ότι τα δικαιώματα νέων φυτεύσεων στο Εθνικό αποθεματικό είναι
μηδενικά
ότι το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί κερδίζει έδαφος στις εξαγωγές προς
τρίτες χώρες
ότι επομένως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εισάγουμε όλο και
περισσότερο χύμα κρασί
ότι υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από νέους να επιστρέψουν στην ύπαιθρο
και να καλλιεργήσουν αμπέλι
ομόφωνα αποφάσισε

και σας παρακαλεί όπως στη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας, αναθεωρώντας την
έως τώρα στάση του ΥΠΑΑΤ συνταχθείτε με την πρόταση της Commission
που προβλέπει τον τερματισμό της απαγόρευσης νέων φυτεύσεων αμπέλου.
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Κατ’ ελάχιστον ζητούμε όπως συνταχθείτε με την πρόταση των συμπερασμάτων
της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου που μελέτησε το κρίσιμο αυτό θέμα και να
υιοθετήσετε αφ’ ενός την έναρξη του νέου καθεστώτος από την 1/1/2016 ( και
όχι του 2018) καθώς και ένα ικανό πλαφόν για τις άδειες νέων φυτεύσεων
(τουλάχιστον 2% ετησίως)
Η απαγόρευση νέων φυτεύσεων αμπέλου που εισήχθηκε το 1985 σε κοινοτικό
επίπεδο ήταν ένα μέτρο προσωρινό και “exeptionnel” και δεν πρέπει να καταστεί
μόνιμη πολιτική με οδυνηρές συνέπειες για την χώρα μας, την γεωργία, την
οικονομία και τον πολιτισμό της.

2.- Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου

Το ψήφισμα απευθύνεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και την Κυβέρνηση

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου κατά την ετήσια
σύγκλισή της στις 8 Φεβρουαρίου 2013, έχοντας υπ’ όψιν:
-

-

την ύπαρξη και λειτουργία ΘΕΣΜΩΝ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο
σε όλα τα οινοπαραγωγά κράτη της Κοινότητας και του κόσμου
την παντελή έλλειψη αντίστοιχων θεσμών στη χώρα μας
τη φάση ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού, πολύ προχωρημένη σε
σχέση με την δεκαετία του ’60 κατά την οποία μπήκαν οι βάσεις της
υπάρχουσας νομοθεσίας
τον ισχυρότατο παγκόσμιο ανταγωνισμό, όπου απαιτείται ο
αμπελοοινικός κλάδος να κινείται με δικά του οικονομικά μέσα
γρήγορα, αποφασιστικά και με πλήρη γνώση όλων των παραμέτρων
από όλους τους παράγοντες του τομέα (αμπελουργοί, οινοποιοί,
έμποροι)

ομόφωνα αποφάσισε και σας παρακαλεί όπως
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θεσμοθετήσετε άμεσα τις νέες δομές που χρειάζεται ο κλάδος σε Εθνικό και
Τοπικό επίπεδο και στον εκσυγχρονισμό της αντίστοιχης νομοθεσίας.
Η παγκόσμια εμπειρία πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν. Σε διαφορετική
περίπτωση η πρόοδος που έκανε τα τελευταία χρόνια το Ελληνικό Κρασί,
χάρη στις δικές μας προσπάθειες, θα μετατραπεί εκ νέου σε καθυστέρηση
και οπισθοδρόμηση.

3.- Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου για την κατάργηση
του τμήματος Οινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών
Προς : Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
Κοιν.: -Τμήμα Οινολογίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
-Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Η γενική συνέλευση του Σ.Ε.Ο., πληροφορήθηκε με μεγάλη έκπληξη την
πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας να προχωρήσει στην κατάργηση του
Τμήματος Οινολογίας του ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, μέσω του προτεινόμενου σχεδίου
"ΑΘΗΝΑ", και την ενσωμάτωσή του στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων ως
κατεύθυνση Οινολογίας.
Ο Σ.Ε.Ο. εκτιμά ότι μία τέτοια εξέλιξη θα είναι απολύτως δυσοίωνη για τον
κλάδο μας.
Επιθυμούμε να τονίσουμε, με τον πιο έντονο τρόπο, ότι το Τμήμα Οινολογίας του
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ο μοναδικός φορέας πλήρους Οινολογικής εκπαίδευσης στη
χώρα μας, και ένας από τους πλέον σημαντικούς στυλοβάτες της εντυπωσιακής
ανάπτυξης του κλάδου μας τις δύο τελευταίες δεκαετίες παρέχοντάς μας
αξιότατα και απολύτως κατηρτισμένα στελέχη παραγωγής που επανδρώνουν
σήμερα το σύνολο των οινοποιείων της χώρας.
Εκτιμούμε επίσης ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα οδηγήσει σε υποβάθμιση του
επιπέδου κατάρτισης των ελλήνων οινολόγων μειώνοντας σημαντικά το χρόνο
και το βάθος της παρεχόμενης γνώσης πάνω στα ιδιαίτερα σύνθετα θέματα της
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επιστήμης της Οινολογίας καθιστώντας μας ουσιαστικά την μόνη ίσως
οινοπαραγωγό χώρα του κόσμου που δεν θα έχει πλέον Οινολογική εκπαίδευση.
Μια τέτοια εξέλιξη αναμφίβολα θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στο κλάδο
μας λόγω της αναπόφευκτης υποβάθμισης της ποιότητας των παραγομένων
οίνων, ποιότητας που παραμένει σήμερα σε υψηλά επίπεδα μέσω της πλήρους
κατάρτισης που έχουν σήμερα οι οινολόγοι-απόφοιτοι του τμήματος.
Επιθυμούμε επίσης να υπενθυμίσουμε στην Πολιτεία ότι μέσω της ανάπτυξης
του κλάδου μας στηρίζεται ο σημαντικότατος & ιστορικός κλάδος της Ελληνικής
Αμπελουργίας, κλάδος που ακουμπά χιλιάδες οικογένειες στην Ελληνική
δοκιμαζόμενη ύπαιθρο. Συνυπολογίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο κλάδος του
Ελληνικού εμφιαλωμένου οίνου καταγράφει σημαντικότατες επιδόσεις στο χώρο
των εξαγωγών, βασιζόμενος στην ποιότητα και της συνέπεια της παραγωγής
του, αντιλαμβανόμαστε εύκολα το τι διακυβεύεται με την επί της ουσίας
κατάργηση της Οινολογικής εκπαίδευσης στη χώρα.
Βάσει των παραπάνω καλούμε το Υπουργείου Εθνικής Παιδείας να αναθεωρήσει
άμεσα το σημείο του σχεδίου "ΑΘΗΝΑ" που αφορά το Τμήμα Οινολογίας του
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ επιτρέποντας του έτσι να συνεχίσει το έργο του ως αυτόνομο
Τμήμα και ενδεχομένως στο μέλλον αναβαθμίζοντας το και σε αυτόνομη Σχολή,
εξέλιξη που θα την κρίναμε ως ιδιαιτέρως θετική!
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