Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 4/20-01-2014

Προς
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης
& Ποιοτικού Ελέγχου
Τμήμα Οίνου & Αλκοολούχων Ποτών
Κοιν.
-Γρ. Υπουργού κ Αθ. Τσαυτάρη
-Γρ. Αναπ.Υπουργού κ. Χαρακόπουλου
-Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Κορασίδη
-Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Μελά

Αξιότιμοι κύριοι,
Η νέα Κ.Υ.Α. για τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ που δημοσιεύτηκε στις 27/12/2013 στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3324, τεύχος Β, 27-12-2013), περιέλαβε
πολλές από τις παρατηρήσεις που κάναμε πάνω στο αρχικό προσχέδιο και σας
ευχαριστούμε γι’ αυτό εκ μέρους του μεγάλου μέρους των ελλήνων οινοποιών
που αντιπροσωπεύουμε.
Παραμένουν βέβαια θέματα στα οποία δεν δόθηκαν οι πρέπουσες λύσεις,
πράγμα το οποίο ελπίζουμε και είναι ανάγκη να γίνει μέσω του έργου της
Εθνικής επιτροπής που δημιουργήθηκε με εντολή του κ. Υπουργού από το
φθινόπωρο του 2012 στη συνάντηση που είχαμε μαζί του.
Τα βασικά αυτά θέματα έχουν κοινό παρονομαστή την έλλειψη θεσμών σε
επίπεδο αμπελουργικής ζώνης οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ και τους οποίους καλείται να
θεσμοθετήσει η ως άνω Εθνική Επιτροπή.

1. Παρά τη δική μας αντίρρηση και την ισχυρή αντίρρηση της Εθνικής
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης, θεσμοθετήσατε επιπλέον
οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ και ποικιλιακούς.

κόστος για τους
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Τα αντίστοιχα ποσά κατευθύνονται στο ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Σας ζητούμε όπως τα χρήματα αυτά κρατούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό για
να χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένες ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα
και στο μέλλον να κατευθύνονται στα δι-επαγγελματικά Συμβούλια (Εθνικό και
Τοπικά) που πρέπει να δημιουργήσουμε.
Οι Κρατικές Υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό, από
όλους μας ως φορολογούμενοι πολίτες.
Η αντίστοιχη πρόβλεψη της ΚΟΑ στην οποία αναφέρεσθε ακριβώς
χρηματοδοτεί Δημόσιους Οργανισμούς με Δι- επαγγελματικό χαρακτήρα.

2. Το δεύτερο βασικό θέμα έχει να κάνει με τη στρεβλή σχέση οινοποιού –
αμπελουργού που δημιουργείται με τις προβλέψεις σας στο άρθρο 9 και αλλού.
Ο οινοποιός παραλαμβάνει το σταφύλι με βάση τον κωδικό αμπελοτεμαχίου
αλλά δεν μπορεί να ελέγξει, αν ο ίδιος αμπελουργός δώσει από το ίδιο
αμπελοτεμάχιο σταφύλια και σε δεύτερο ή τρίτο οινοποιό.
Αυτό θα φανεί από τη δήλωση συγκομιδής στις 15 Ιανουαρίου.
Μέχρι τότε όμως ο οινοποιός έχει κάνει εμπορικές προβλέψεις, έχει κλείσει
εμπορικές συμφωνίες και επιπλέον έχει πολλές φορές και οικονομικές ρήτρες για
αυτές τις συμφωνίες.
Δεν είναι λογικό να πληρώνει «λάθη» τρίτων. Ως εκ τούτου ο οινοποιός κρίνεται
και ελέγχεται α) για τις οινοποιητικές μεθόδους που χρησιμοποιεί και β) για το
κρασί-προϊόν που παράγει, τόσο αναλυτικά όσο και με γευστικές δοκιμές, αν
δηλαδή αυτό ανταποκρίνεται στην τυπικότητα της συγκεκριμένης ΠΟΠ
κατηγορίας.
Αλλά για ό,τι έχει σχέση με το αμπέλι, υπεύθυνος είναι ο αμπελουργός.
Κατανοούμε ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει από τις ΔΑΟΚ πριν ή μέσα στον
τρύγο αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει από κάθε μεμονωμένο
οινοποιό.
Είναι ένας από τους λόγους που προτείνουμε τα συμβούλια αμπελουργικής
ζώνης, θεσμοί που ανταποκρίνονται στους απαιτούμενους ελέγχους και στην
δημιουργία συνείδησης και συνέπειας στους αμπελουργούς προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ κάθε ζώνης.

3. Τέλος σας μεταφέρουμε μετ’ επιτάσεως την λογική πρόταση όλων των
οινοποιών όπως η νέα Κ.Υ.Α. λειτουργήσει, όσον αφορά στην πιστοποίηση των
οίνων, από την εσοδεία του επόμενου έτους.
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Τούτο καθίσταται αναπόφευκτο αφού ο τρύγος 2013 έγινε με την
προϋπάρχουσα νομοθεσία, αφού μερικοί οίνοι εσοδείας 2013 έχουν ήδη
αναγνωρισθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ και δημιουργούνται προϋποθέσεις μη ισότιμης
μεταχείρισης και αφού η εμπορική σαιζόν βρίσκεται στην αιχμή της και
οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει βαριές οικονομικές απώλειες στα οινοποιεία,
τα οποία για άλλους προφανείς λόγους, βρίσκονται ήδη σε δυσχερή οικονομική
θέση.
Παρακαλούμε λοιπόν για τις άμεσες δικές σας ενέργειες και οδηγίες προς τις
ΔΑΟΚ.
Με τιμή,
Άγγελος Ρούβαλης

Γιώργος Σκούρας

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
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