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1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

[4]

Ο κλάδος μας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα κρισιμότερα προβλήματα
της πρόσφατης ιστορίας του, που δεν είναι άλλο από την απροειδοποίητη και
άνευ σχεδιασμού επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Το μέτρο αυτό
πάρθηκε στα πλαίσια μιας πρόχειρης πολιτικής, η οποία επεδίωξε να εξεύρει
ισοδύναμα προς την αύξηση του Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση μέτρα. Ο
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου με ποικίλες ενέργειες, πολιτικές αλλά και νομικές,
επεδίωξε να παρεμποδίσει την επιβολή του μέτρου αυτού. Σημειώνουμε ότι για
πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής οινοποιίας πραγματοποιήθηκε
κάλεσμα για κλείσιμο των οινοποιείων, ενώ ασκήθηκε πίεση προς την
κυβέρνηση μέσω πληθώρας επιστολών, δελτίων τύπου και συναντήσεων με τους
αρμόδιους Υπουργούς. Δυστυχώς οι εκκλήσεις μας για υπαναχώρηση από το
μέτρο αυτό αν και διατυπώθηκαν άμεσα, με σαφή επιχειρήματα και εκτενείς
προτάσεις, δεν έτυχαν ανταπόκρισης. Σήμερα, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται όλες
οι επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Σύνδεσμος, με την ισχνή απόδοση του Ε.Φ.Κ.
σε επίπεδο εισπράξεων αλλά και με τη δραματική αύξηση της λαθρεμπορίας.
Σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με την
αίτηση ακύρωσης που υποβάλαμε

από κοινού με την ΕΔΟΑΟ και την

ΚΕΟΣΟΕ, συνεχίζουμε τις πολιτικές πιέσεις.
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών


27.02.2017: δελτίο τύπου για τα πολύ μικρά έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. στο
κρασί



26.01.2017: δελτίο τύπου σχετικά με τις δηλώσεις της Υφυπουργού
Οικονομικών, κυρίας Κατερίνας Παπανάτσιου, αναφορικά

με την

πρόθεση της Κυβέρνησης να επανεξετάσει το καθεστώς ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο κρασί


19.01.2017: ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη σχετικά με την
τμηματική καταβολή του Ε.Φ.Κ. για το οικονομικό έτος 2017



30.11.2016: ανοιχτή επιστολή προς του Υπουργούς Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις στρεβλώσεις λόγω της επιβολής του
Ε.Φ.Κ. στον οίνο
[5]



24.11.2016: επιστολή για παράταση του καθεστώτος των δόσεων για τους
μικρούς

οινοποιούς

χωρίς

καθεστώς

φορολογικής

αποθήκης,

απευθυνόμενη προς τον ΥπΟικ και κοινοποιούμενη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης


18.11.2016: δελτίο τύπου για παράταση του καθεστώτος των δόσεων για
τους μικρούς οινοποιούς χωρίς καθεστώς φορολογικής αποθήκης



17.11.2016: επιστολή για παράταση του καθεστώτος των δόσεων για τους
μικρούς

οινοποιούς

χωρίς

καθεστώς

φορολογικής

αποθήκης,

απευθυνόμενη προς τη Γενική Διευθύντρια Τελωνείων


02.11.2016: επιστολή προς οινοποιούς σχετικά με την λαθρεμπορία
κρασιού



09.09.2016: συνάντηση Προέδρου ΔΣ ΔΕΟ με Υφυπουργό παρά τω
Πρωθυπουργώ και μέλος της Επιτροπής για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Κ. Τέρενς Κουίκ αναφορικά με την λαθρεμπορία στον οίνο



25.08.2016:

επιστολή

στις

ΔΑΟΚ

αναφορικά

με

τη

διενέργεια

εντατικότερων ελέγχων για τον φετινό τρύγο ενόψει της επιβολής Ε.Φ.Κ.,
κοινοποιούμενη σε ΥΠΑΑΤ, ΥπΟικ και Γενικό Γραμματέα Διαφθοράς


24.08.2016: επιστολή προς το ΣΔΟΕ αναφορικά με τη διενέργεια
εντατικότερων ελέγχων για τον φετινό τρύγο ενόψει της επιβολής Ε.Φ.Κ.,
κοινοποιούμενη στο ΥΠΑΑΤ, ΥπΟικ και Γενικό Γραμματέα Διαφθοράς



08.08.2016:

επιστολή

προς

τον

Υπουργό

Αγροτικής

Ανάπτυξης

αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας εντατικότερων ελέγχων για τον
φετινό τρύγο ενόψει της επιβολής Ε.Φ.Κ., κοινοποιούμενη στο ΥπΟικ


23.06.2016: ενέργειες για διακομματική ερώτηση προς τον ΥπΟικ
αναφορικά με το δημοσιονομικό όφελος που προέκυψε από τον Ε.Φ.Κ.
στον οίνο



18.05.2016: υποβολή υπομνήματος στο ΣτΕ



11.05.2016: συζήτηση της αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ
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15.04.2016:

υποβολή

συμπληρωματικού

σημειώματος

επί

των

προσκομιζόμενων εγγράφων στο ΣτΕ


01.04.2016: επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΥπΟικ αναφορικά με το
μέτρο, έπειτα από τρεις μήνες επιβολής του



28.03.2016: επιστολή διαμαρτυρίας για την επιβολή Ε.Φ.Κ. στον ΥπΟικ



25.02.2016: επιστολή προς το Γενικό Χημείο του Κράτους, αναφορικά με
έγγραφο που παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τις ογκομετρήσεις των
δεξαμενών λόγω της εφαρμογής του Ε.Φ.Κ.



23.02.2016: επιστολή – καταγγελία προς το ΥπΟικ αναφορικά με τα
πρώτα κρούσματα λαθρεμπορίας οίνου λόγω της επιβολής Ε.Φ.Κ.,
κοινοποιούμενη και στο ΣΔΟΕ.



23.02.2016: επιστολή προς τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
αναφορικά με την επιβολή Ε.Φ.Κ. στον οίνο



15.02.2016: επιστολή προς οινοποιεία μη μέλη του ΣΕΟ

προς

ενημέρωσή τους σχετικά με τις ενέργειες του ΣΕΟ για την επιβολή Ε.Φ.Κ.
στον οίνο


15.02.2016: επιστολή προς οινοποιεία μέλη του ΣΕΟ προς ενημέρωσή
τους σχετικά με τις ενέργειες του ΣΕΟ για την επιβολή Ε.Φ.Κ. στον οίνο



10.02.2016: Δελτίο Τύπου προς τα οινοποιεία σχετικά ε τις ενέργειές
τους ενόψει της υποβολής αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ



08.02.2016: Υποβολή σημειώματος στο ΣτΕ επί των προσκομιζόμενων
εγγράφων στα πλαίσια της αίτησης αναστολής



26.01.2016: Δελτίο Τύπου- οδηγίες προς μικρά οινοποιεία



26.01.2016: συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να
παγώσει την επιβολή του μέτρου λόγω της προσφυγής στο ΣτΕ



25.01.2016: Δελτίο Τύπου αναφορικά με την υποβολή καταγγελίας στην
Ευρωπαϊκή

Επιτροπή,

σχετικά

νομοθετικού καθεστώτος του Ε.Φ.Κ.
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με

αντικοινοτικές

διατάξεις

του



25.01.2016: υποβολή καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά
με αντικοινοτικές διατάξεις του νομοθετικού καθεστώτος του Ε.Φ.Κ.



21.01.2016: επιστολή στους βουλευτές προκειμένου να ζητήσουν από
τον Υπουργό Οικονομικών να αναστείλει την εφαρμογή του Ε.Φ.Κ. λόγω
της υποβολής αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ



21.01.2016:

υποβολή

αίτησης

προς

τον

Υπουργό

Οικονομικών

προκειμένου να παγώσει την επιβολή του μέτρου λόγω της άσκησης
αίτησης ακύρωσης


19.01.2016: υποβολή αίτησης ακύρωσης και αναστολής στο ΣτΕ



14.01.2016: Δελτίο Τύπου – ανακοίνωση κλειστών οινοποιείων



12.01.2016: Δελτίο Τύπου – διαμαρτυρία για την επιβολή Ε.Φ.Κ. στον
οίνο



10.01.2016: Συνέντευξη του Διευθυντή ΣΕΟ στην εκπομπή Διπλή Ματιά
– ΕΡΤ για το μέτρο



07.01.2016: Δελτίο Τύπου αναφορικά με τα πρώτα προβλήματα που
προέκυψαν από την εφαρμογή του μέτρου και ενημέρωση για τις
ενέργειες του ΣΕΟ



05.01.2016:

επιστολή

προκειμένου

να

τη

προς

τη

Γενική

γνωστοποιηθούν

τα

Διευθύντρια
πρώτα

Τελωνείων

προβλήματα

που

προέκυψαν από την επιβολή Ε.Φ.Κ. στον οίνο και οι προτάσεις του
κλάδου προς επίλυσή τους


30.12.2015: επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό επικρατείας
αναφορικά με το καθεστώς Ε.Φ.Κ. στον οίνο



10.12.2015: έκτακτη ΓΣ ΕΔΟΑΟ-ΣΕΟ-ΚΕΟΣΟΕ αναφορικά με τον
Ε.Φ.Κ.



02.12.2015: επιστολή προς τα Μέλη αναφορικά με τις εξελίξεις στο
ζήτημα της επιβολής Ε.Φ.Κ. στον οίνο



24.11.2015: άρθρο του Διευθυντή ΣΕΟ στο Βήμα για τον Ε.Φ.Κ.
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23.11.2015: τοποθέτηση Προέδρου ΔΣ ΣΕΟ στην εκπομπή ΣΤΟΝ
ΕΝΙΚΟ-ΣΤΑΡ αναφορικά με τον Ε.Φ.Κ.



23.11.2015:

επιστολή

προς

τον

Υπουργό

Αγροτικής

Ανάπτυξης

αναφορικά με τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η επιβολή Ε.Φ.Κ.
στον οίνο, κοινοποιούμενη στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών


20.11.2016: δελτίο τύπου προς τα οινοποιεία της χώρας αναφορικά με
τη ψήφιση του μέτρου



19.11.2015: ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης,
κοινοποιούμενη

στον

Πρωθυπουργό,

στον

αναπληρωτή

Υπουργό

Οικονομικών, στα μέλη του Κοινοβουλίου, στην ΕΔΟΑΟ, στην ΚΕΟΣΟΕ
και στην ΕΝΑΠΑΠΕ, προκειμένου να ταχθεί κατά της επιβολής Ε.Φ.Κ.
στον οίνο


19.11.2015: δελτίο τύπου – διαμαρτυρία ενάντια στο ενδεχόμενο
επιβολής Ε.Φ.Κ.



18.11.2015: ομιλία Προέδρου ΔΣ ΣΕΟ στη Βουλή αναφορικά με την
επιβολή του μέτρου



17.11.2015: επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΥπΟικ. κοινοποιούμενη
στον Πρωθυπουργό, στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, στα μέλη
του Κοινοβουλίου, στην ΕΔΟΑΟ, στην ΚΕΟΣΟΕ και στην ΕΝΕΑΠ
αναφορικά με τις δηλώσεις του περί ενδεχόμενης επιβολής Ε.Φ.Κ. στον
οίνο



17.11.2015: Δελτίο Τύπου-Διαμαρτυρία για το ενδεχόμενο επιβολής
Ε.Φ.Κ. στον οίνο

[9]

2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΡΥΓΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΥ

[10]

Πολλές καταγγελίες που γνωστοποιήθηκαν στον Σύνδεσμο κατέδειξαν την
απουσία ελέγχων των αρμοδίων Αρχών κατά τη διάρκεια του τρύγου, γεγονός το
οποίο ευνόησε αύξηση των φαινομένων λαθρεμπορίας από την επιβολή του
Ε.Φ.Κ. κι εφεξής. Ο Σύνδεσμος προέβη σε διάφορες ενέργειες προκειμένου να
γνωστοποιήσει στις αρμόδιες Αρχές το φαινόμενο ώστε

να ληφθούν τα

απαραίτητα μέτρα:


14.12.2016: επιστολή προς τη Διευθύντριας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σχετικά με την λαθραία παραγωγή και
διακίνηση κρασιού



13.12.2016: επιστολή σε ΥΠΑΑΤ αναφορικά με την λαθραία παραγωγή
και διακίνηση κρασιού



03.11.2016: επιστολή σε οινοποιούς σχετικά με τα προβλήματα από την
παράνομη διακίνηση κρασιού



08.08.2016: Σύσκεψη με τον Γ.Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς για το
ζήτημα του συντονισμού των μηχανισμών ελέγχου για την διακίνηση
οίνου.



24.08.2016: επιστολή σε ΣΔΟΕ για τα φαινόμενα παράνομης διακίνησης
και εμπορίας σταφυλικής παραγωγής, ενόψει του τρύγου



08.08.2016: επιστολή σε ΥπΑΑΤ και ΥπΟικ αναφορικά με τα φαινόμενα
παράνομης διακίνησης και εμπορίας σταφυλικής παραγωγής, οίνου και
αποστάγματος, ενόψει του τρύγου



24.08.2015 : επιστολή σε κατά τόπους ΔΑΟΚ, ΥΠΑΑΤ, ΣΔΟΕ σχετικά με
την παράνομη διακίνηση, οινοποίηση και απόσταξης μη οινοποιήσιμων
πρώτων υλών και κυρίως σταφίδας



18.08.2015: επιστολή προς τα μέλη για γνωστοποίηση συμβάντων
παράνομης διακίνησης οίνου

[11]

3. ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΖΩΝΕΣ

[12]

Πάγια θέση και προτεραιότητα του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου αποτελεί η
σύσταση τοπικών συμβουλίων διεπαγγελματικού χαρακτήρα με ουσιαστικές
αρμοδιότητες για την ρύθμιση και την διαχείριση των ζωνών ΠΟΠ/ΠΓΕ. Προς
αυτή την κατεύθυνση, o Σ.Ε.Ο εκπόνησε και κατέθεσε σχεδίου άρθρων
Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση συμβουλίων Αμπελοοινικής Ζώνης
(ΣΑΖ) ως ομάδες διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του αμπελοοινικού
τομέα του άρθρου 37 του νόμου 4384 περί αγροτικών συνεταιρισμών.
Επιπλέον, σε σχέση με το καθεστώς ζωνών μικρότερων από την ζώνη παραγωγής
οίνου ΠΟΠ/ΠΓΕ («υποζώνες»), ο Σ.Ε.Ο. προέβη στις εξής ενέργειες


02.02.2017: διαμόρφωση πρότασης κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή
αναφορικά με το καθεστώς των υποζωνών



13.01.2017: επιστολή στο ΥΠΑΑΤ - Τμήμα Οίνου όπου επισημαίνεται
και πάλι η ανάγκη θέσπισης κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τα
ονόματα

γεωγραφικών

ενοτήτων

μικρότερων

από

ζώνη

ΠΟΠ/ΠΓΕ

(υποζώνες)


05.05.2015: συνάντηση με στελέχη του ΥΠΑΑΤ – Τμήμα Οίνου
αναφορικά με την τροποποίηση της ΚΥΑ 5833/2013 για τις υποζώνες



04.05.2015: επιστολή στο ΥΠΑΑΤ -

Τμήμα Οίνου σχετικά με την

σημασία της ελαστικότητας των ορίων απόδοσης και τις υποζώνες

[13]

4. ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΔΙΗΜΕΡΟΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΙ

[14]



27.02.2017: Ένταξη του Σ.Ε.Ο. στην Ομάδα Εργασίας για την υποβολή
προτάσεων για το Αμπέλι



08.02.2017: κοινό δελτίο τύπου με ΣΕΑΟΠ και ΕΝΑΠΑΠΕ αναφορικά
με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, με τίτλο
«Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», συντηρείται
η πώληση προϊόντος απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών.



25.01.2017: συνυπογραφή επιστολής με ΣΕΑΟΠ και ΕΝΑΠΑΠΕ σχετικά
με την πώληση προϊόντων απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών στις
λαϊκές αγορές



18.03.2015: συνυπογραφή υπομνήματος προς το ΥπΟικ μαζί με
ΣΠΕΔΑΠ και ΕΝΑΠΑΠΕ σχετικά με την αναγκαιότητα επανεξέτασης του
όλου καθεστώτος των (διήμερων) μικρών αποσταγματοποιών και υποβολή
προτάσεων

[15]

5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΠΟΠ/ΠΓΕ

[16]



06.02.2017: επιστολή σε Προϊσταμένη Μεταποίησης και Ποιοτικού
Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

Χ. Παπαδημητρίου για την

τροποποίηση της Υ.Α. περί καθορισμού των ειδικών όρων εμφιάλωσης
των οίνων ως προς την χρήση βιδωτών πωμάτων για τους οίνους με
Π.Ο.Π.


07.07.2016: επιστολή σε ΥπΑΑΤ αναφορικά με την τροποποίηση του
τεχνικού φακέλου ΠΓΕ Μακεδονία



16.10.2015:

επιστολή

στο

ΥΠΑΑΤ

–

Τμήμα

Οίνου

ενόψει

της

διαβούλευσης για την έκδοση της Υ.Α. με την οποία θεσπίζονται τα
συμπληρωματικά μέτρα χρήσης των αναφερόμενων, σε αμπελουργική
εκμετάλλευση, ενδείξεων του άρθρου 57 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 607/2009
της Επιτροπής στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων

[17]

6. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ – ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

[18]

Την προηγούμενη διετία υπήρξαν δραματικές εξελίξεις στον τομέα των
φυτεύσεων, όπου κατόπιν του υπ’ αριθμ. 1308/2013 και 560-561/2015
Ευρωπαϊκού Κανονισμού τα δικαιώματα φύτευσης μετατράπηκαν σε άδειες. Ο
Σύνδεσμος προέβη στις δέουσες ενημερωτικές ενέργειες προς τα μέλη.
Παράλληλα,

εκπόνησε

πρόταση

προς

το

Υπουργείο

προκειμένου

να

επαναπροσδιοριστούν τα εφαρμοζόμενα κριτήρια μετά την πρώτη εφαρμογή του
νέου καθεστώτος. Τέλος, ο Σύνδεσμος ανακίνησε το σημαντικό ζήτημα της
απουσίας διαδικασίας κλωνικής επιλογής και κατέθεσε στο ΥπΑΑΤ τις
προτάσεις του.


08.11.2016: νέα απαντητική επιστολή σε ΥπΑΑΤ σχετικά με το τελικό
πόρισμα της ομάδας εργασίας για τις φυτεύσεις



01.11.2016: απαντητική επιστολή σε ΥπΑΑΤ σχετικά με το αρχικό
πόρισμα της ομάδας εργασίας για τις φυτεύσεις



01.11.2016: σχέδιο επερώτησης για την κλωνική επιλογή



17.06.2015: επιστολή σε ΥπΑΑΤ αναφορικά με τις θέσεις του ΣΕΟ για το
νέο καθεστώς αδειοδοτήσεων αμπελοφυτεύσεων



10.06.2015: επιστολή σε ΥπΑΑΤ - Τμήμα Δενδρωδών και Αμπέλου,
σχετικά με τις παρατηρήσεις του Σ.Ε.Ο. επί του Σχεδίου Πρωτοκόλλου
Επιλογής Αμπέλου



04.06.2015: ενημερωτική επιστολή σε μέλη ΣΕΟ για την αλλαγή του
καθεστώτος αδειοδότησης φυτεύσεων



02.04.2015: επιστολή διαμαρτίας σε ΥπΑΑΤ για τον αποκλεισμό του ΣΕΟ
από την ομάδα εργασίας για τη νομοθεσία αμπέλου



18.03.2015: επιστολή σε ΥπΑΑΤ - Τμήμα Δενδρωδών και Αμπέλου,
σχετικά με την ανάγκη επείγουσας έκδοσης του τεχνικού κανονισμού
κλωνικής επιλογής αμπέλου

[19]

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

[20]

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν άμεσα την
επιχειρηματική μας δράση και έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η αύξηση των
εξαγωγών αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση του κλάδου μας, ο
Σύνδεσμος Ελληνικός Οίνου αποφάσισε να υποστηρίξει την προσπάθεια
αλλαγής της εικόνας του ελληνικού κρασιού στη Γερμανική αγορά με
οργανωμένες

και

ιδιαίτερα

στοχευμένες

κινήσεις

εξωστρέφειας.

Η

προσπάθεια αυτή γίνεται με την υποστήριξη μιας ομάδας αποφασισμένων
οινοπαραγωγών που αποφάσισαν, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και στην
Αμερική, να πάρουν την τύχη του ελληνικού κρασιού στα χέρια τους
αλλάζοντας τα δεδομένα. Στην προσπάθειά του αυτή ο ΣΕΟ συνεργάζεται με
μεγάλη επιτυχία και με την Enterprise Greece.
Παρότι το πρόγραμμα του ΣΕΟ είναι μικρού προϋπολογισμού, είναι
εντούτοις ιδιαίτερα στοχευμένο και πιστεύουμε στο σωστό μήκος κύματος. Η
προσέλευση πολύ σημαντικών Γερμανών από το χώρο της δημοσιογραφίας,
της εστίασης και της εμπορίας στις εκδηλώσεις του φθινοπώρου που
υλοποιήσαμε μας αποδεικνύει ότι κάτι έχει πραγματικά αρχίσει να αλλάζει
στον τρόπο που οι Γερμανοί αντιμωπίζουν το ελληνικό κρασί. Την αισιοδοξία
μας αυτή εντείνει το γεγονός ότι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυξάνεται
σημαντικά η τουστική κίνηση από Γερμανία προς την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο της 2ης χρονιάς υλοποιήσης του προγράμματος και με τη
βοήθεια της εταιρείας ORGANIZE PR οργανώσαμε τις παρακάτω ενέργειες:


Ετήσια λειτουργία Γραφείου Τύπου με στόχο την τακτική επαφή με
τον Έντυπο και ηλεκτρονικό Γερμανικό Τύπο. Η ενέργεια αυτή
περιλαμβάνει την αποστολή ειδήσεων αλλά και δειγμάτων ελληνικών
οίνων



Ενημερωτική καμπάνια στα Γερμανικά μέσω Social Media



3 tastings & VIP dinners που υλοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο 2016 στις
πόλεις Βερολίνο, Αμβούργο και Στουτγάρδη με ομιλητή τον κο Tony
Askitis



2 workshops σε σχολές οινοχόων στο Βερολίνο και στο Μόναχο με
ομιλήτρια την κα Caro Maurer MW που υλοποιήθηκαν μέσα στο
Δεκέμβριο
[21]



Εξασφάλιση με προεξόφληση της συμμετοχής του ελληνικού κρασιού
στο

συνέδριο

των

Γερμανών

οινοχόων

-Somm

Summit-

που

διοργανώνει ο εκδοτικός οίκος Meininger και θα λάβει χώρα τον
Νοέμβριο 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση αυτή
συγκεντρώνεται η αφρόκρεμα των οινοχόων της Γερμανικής αγοράς


Ταυτόχρονα, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου μέσω της συνεργασίας
του με την Enterprise Greece εξασφάλισε για το ελληνικό κρασί τη
διοργάνωση 2 επιπλέον VIP dinners/tastings στο Μόναχο και την
Φρανκφούρτη με ομιλητές τους κ.κ. Γιάννη Καρακάση και Tony
Askitis.

Μετά από παρότρυνση του ΣΕΟ η Enterprise Greece πρόκειται επίσης να
διοργανώσει μια εκδήλωση για τα κρασιά που βραβεύθηκαν με χρυσό μετάλλιο
στον διεθνή διαγωνισμό TEXSOM International Wine Awards, στο περίπτερό
της στην Prowein, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι
να συγκεντρωθούν στο ελληνικό περίπτερο σημαντικοί διαμορφωτές κοινής
γνώμης της παγκόσμιας οινικής αγοράς.
Τέλος, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο σχεδιασμού των ενεργειών που θα
υλοποιήσουμε την επόμενη χρονιά στη Γερμανία που σε γενικές γραμμές
περιλαμβάνουν:
• Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Τύπου
• Συνέχιση ενημερωτικής καμπάνιας μέσω των Κοινωνικών Δικτύων (Social
Media)
• Σχεδιασμός 2 VIP Tastings/dinners
• Διοργάνωση ενός VIP ταξιδιού εξοικείωσης στους ελληνικούς αμπελώνες για
σημαντικούς Γερμανούς οινοχόους
• Συμμετοχή στο συνέδριο Somm Summit του Meininger.

[22]

8. ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[23]

Μετά από πολυετείς προσπάθειες του κλάδου, θεσπίστηκε εν τέλει το 2015 το
νομικό πλαίσιο του οινοτουρισμού. Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου συνεχίζει τις
προσπάθειες του για την ορθή εφαρμογή του σχετικού πλαισίου.
Τον Νοέμβριο του 2016 με πρωτοβουλία της ΕΔΟΑΟ συγκροτήθηκε η Εθνική
Επιτροπή Οινοτουρισμού. Μέλη της είναι ο ΣΕΟ ο οποίος έχει και τον
συντονισμό της επιτροπής, η ΚΕΟΣΟΕ, οι εκπρόσωποι των Περιφερειακών
Οργανώσεων ΕΝΟΑΒΕ (Β. Ελλάδα), ΕΝΟΑΚΕ (Κεντρική Ελλάδα), ΕΝΟΑΠ
(Πελοπόννησος), ΕΝΟΑΑ (Αττική), ΕΝΟΑΝΑ (Νήσων Αιγαίου) και ΔΟΝΗ
(Κρήτη).
Σκοπός της Επιτροπής ο οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι
η ανάπτυξη και προώθηση του Ελληνικού Οινοτουρισμού. Υπάρχει συνεχής
επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ κυρίως για θεσμικά
ζητήματα όπως αλλαγές στην ΚΥΑ για τον Οινοτουρισμό, έκδοση του σήματος
επισκέψιμου οινοποιείου κλπ.
Η Επιτροπή έχει φέρει εις πέρας μέχρι στιγμής τα ακόλουθα:


Συνεργασία με INSETE σε εκπαιδευτικά προγράμματα



Δημιουργία του σήματος επισκέψιμου οινοποιείου, εκτύπωσή του και
αποστολή σε όλες τις ΠΥΤ (Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού)



Παρακολούθηση της πορείας έκδοσης

των σημάτων επισκέψιμων

οινοποιείων


Οργάνωση της παρουσίας με οινοτουριστικούς χάρτες στο
Συνέδριο

Οινοτουρισμού

στη

Σαντορίνη

και

διεθνές

συντονισμός

εκδηλώσεων των Περιφερειακών Οργανώσεων για την Ημέρα

των
του

Οινοτουρισμού


Προγραμματισμός workshop με τον HATTA (Σύνδεσμο των Τουριστικών
Πρακτορείων) κατά τη διάρκεια του Οινοράματος



Συλλογή ερωτηματολογίων

σχετικά με την επισκεψιμότητα

οινοποιείων


Προετοιμασία για τις Ανοικτές Πόρτες 2017

[24]

των



Δημιουργία flyer όπου θα περιλαμβάνει ημερολόγιο οινικών εκδηλώσεων
σε όλη την Ελληνική Περιφέρεια το οποίο θα μοιραστεί στο Οινόραμα
στους οινόφιλους



Συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό του
Οινικού Τουρισμού

και ανοίχτηκε

δίαυλος επικοινωνίας

για

συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη προβολή και προώθηση του Οινικού
Τουρισμού.

Επιπλέον, ο Σ.Ε.Ο. παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου
για τον οινοτουρισμό και προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:


21.01.2016: παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ περί καθορισμού των
τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων
των οινοτουριστικών επιχειρήσεων



30.11.2015: επιστολή σε Π.Υ.Τ. για έκδοση βεβαιώσεων επισκέψιμου
οινοποιείο

[25]

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

[26]

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου έλαβε την απόφαση να συμμετάσχει στην
Πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ 024 για κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων
στον κλάδο της αγροδιατροφής. Η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων στον
συγκεκριμένο τομέα είναι ύψιστης σημασίας καθώς αναπτύσσεται ήδη το
κομμάτι του οινοτουρισμού, τομέας όπου η χώρα μας έχει μικρή εμπειρία και
τεχνογνωσία. Πρόκειται όμως για ένα τομέα ιδιαίτερα πολλά υποσχόμενο τόσο
για την ανάπτυξη της οινοπαραγωγής όσο και της εναλλακτικής αυτής μορφής
του τουρισμού. Τα δύο εκπαιδευτικά περιγράμματα που περιλαμβάνονταν στο
υποβληθέν σχέδιο δράσης αφορούσαν στον Οινογνώστη και τον Υπεύθυνο
Επισκέψιμου Οινοποιείου. Πρόκειται για αναγκαίες για τον κλάδο γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων, στην προώθηση του οίνου στο εξωτερικό και στην βελτίωση
του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

Τα στοιχεία του Σχεδίου που υποβλήθηκε είναι τα εξής:

Τίτλος: Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα, Κωδικός Πρόσκλησης: 024
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS
(ΟΠΣ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/
ΑΙΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ/ΕΦ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΠΡΑΞΗΣ

Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα
Αγροδιατροφής Τροφίμων
5002936
44/10-11-2016
6948/2259-11/11/2016
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ

[27]

10. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

[28]

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους
κομμάτων στους οποίους και παρέδωσε τις θέσεις του Συνδέσμου για την ολική
μεταρρύθμιση του αμπελουργικού τομέα.
18/3/2015 : Με Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο
Αποστόλου
7/4/2015 Με κ. Μιχάλη Νικολακάκη, διευθυντή γραφείου του Υπ. Ανάπτυξης,
κο Γ. Σταθάκη
29/4/2015 : Με κο Δημήτρη Γελαλή Γ.Γ. ΥΠΑΑΤ
25/11/2015 : Με Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο
Αποστόλου
13/1/2016 : Με Υπουργο Εθνικής Οικονομίας κο Γιώργο Σταθάκη
05/3/2016 : Με Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κο Κυριάκο Μητσοτάκη
8/9/2016 : Με Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κο Τέρενς Κουίκ
16/12/2016 : Με Υπουργό Ανάπτυξης κο Στέργιο Πιτσιόρλα
12/01/2017 : Με τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας κο
Γιώργο Κασαπίδη
Επιπλέον, ο Σ.Ε.Ο. συμμετέχει αδιάλειπτα στις εργασίες της Κεντρικής
Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (Κ.Ε.Π.Ο.), στην ομάδας εργασίας για
την ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου και, πλέον, στην ομάδα εργασίας για την
επεξεργασία νομοθετικών προτάσεων για την αμπελουργία

[29]

11. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

[30]

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου είναι πλήρες μέλος του Comité des Entreprises
Viticoles Européennes (CEEV), δηλαδή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των
οινοπαραγωγικών επιχειρήσεων και με την ιδιότητα αυτή συμβάλλει στην
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κανόνων του αμπελοοινικού κλάδου. Ειδικότερα,
ο CEEV ως ομάδα πίεσης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους
κανόνες της κοινής οργάνωσης της αγοράς οίνου.
Επιπλέον, ο Σ.Ε.Ο. μετέχει αδιάλειπτα στις εργασίες του Διεθνούς Οργανισμού
Αμπέλου και Οίνου (OIV), παρακολουθώντας και συμβάλλοντας στην εξέλιξη
της αμπελοοινικής νομοθεσίας σε διεθνές επίπεδο

[31]

12. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ

[32]

Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου προασπίζεται
τα συμφέροντα του κλάδου ενώπιον δικαστικών και διοικητικών οργάνων. Με
αυτή την ιδιότητα, ο Σύνδεσμος ανέλαβε τις εξής δράσεις:



Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας κατά της
Απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών για

την εφαρμογή του

Ε.Φ.Κ. (μαζί με την ΕΔΟΑΟ και την ΚΕΟΣΟΕ)


Καταγγελία

στην

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

κατά

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας για τον Ε.Φ.Κ.


Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
Ε.Ε. κατά της καταχώρισης ευρωπαϊκού σήματος από βουλγαρική
εταιρία με το όνομα « IMIGLYKOS »

[33]

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[34]

O Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου θέτει ως προτεραιότητα την ενημέρωση των
μελών του, των οινοποιών και των αμπελουργών, των δημοσίων αρχών, των
πολιτικών δυνάμεων αλλά και του καταναλωτικού κοινού ως προς τις θέσεις του
και τις εξελίξεις του κλάδου.
Για τον λόγο αυτό ο Σύνδεσμος :


ανανέωσε την ιστοσελίδα του



ανανεώνει σε τακτική βάση την σελίδα Facebook (2.554 φίλοι)



έχει αποστείλει τουλάχιστον 19 δελτία τύπου τον τελευταίο χρόνο



έχει δώσει μέσω του Προέδρου και του Διευθυντή του πολλές τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές συνεντέυξεις



διατηρεί μόνιμη στήλη ενημέρωσης στο περιοδικό Wine Trails

[35]

14. Συνημμένο

[36]

Προς
Αξιότιμο Αν. Υπουργό κ. Ευ. Αποστόλου

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις που αφορούν στον
ελληνικό αμπελοοινικό κλάδο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της συνάντησης μας, σήμερα 25 Αυγούστου 2015, και προκειμένου να
διευκολύνει το έργο σας, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.) ο οποίος
εκπροσωπεί το 75 % της παραγωγής επώνυμου κρασιού και το 90 % των
εξαγωγών

του

έχει

σταχυολογήσει

τα

σημαντικότερα

προβλήματα

που

ταλανίζουν τον αμπελοοινικό κλάδο της Χώρας και προτείνει συγκεκριμένες
λύσεις αυτών. Όπως θα διαπιστώσετε η λύση τους είναι νομικώς εφικτή,
τεχνικώς εύκολη και ουδόλως δαπανηρή ή χρονοβόρα. Η επίλυση αυτών των
προβλημάτων θα ενδυναμώσει αυτόματα και καθοριστικά έναν από τους πλέον
εξωστρεφείς παραγωγικούς κλάδους της γεωργίας.

1ο

Πρόβλημα:

συρρίκνωση

και

κατακερματισμός

του

ελληνικού

αμπελώνα

Προτεινόμενες λύσεις:
- Προτεραιότητα να δίδεται σε άδειες φύτευσης για έκταση άνω των 30
στρεμμάτων και σε αμπελουργούς που επιθυμούν να μεγαλώσουν τον κλήρο
τους (π.χ. κάτοχοι αμπελουργικής γης άνω των 20 στρεμμάτων ως άθροισμα
των υφιστάμενης και της αιτουμένης έκτασης)
[37]

- Θέση

σε

εφαρμογή

προγραμμάτων

αναδασμού

γεωργικής

(και

δη

αμπελουργικής) γης
- Κατάργηση των αμπελουργικών διαμερισμάτων ως προς την ταξινόμηση
οινοποιήσιμων

ποικιλιών

αμπέλου.

Όλη

η

ελληνική

επικράτεια

να

αναγνωριστεί ως ενιαίο αμπελουργικό διαμέρισμα (όπως π.χ. η Γαλλία). Η
ιδιαιτερότητα συγκεκριμένων ΠΟΠ θα προστατεύεται από τον αντίστοιχο
τεχνικό φάκελο
- Διαπραγμάτευση με την Ε.Ε. λόγω των έκτακτων εθνικών συνθηκών
προκειμένου για την 2016 (ή το 2017) να δοθεί εξαίρεση από τον κανόνα
του 1% (άρθρο 63 παρ. 1 του Καν. 1308/2013) και να επιτραπεί στην
Ελλάδα να ικανοποιήσει τις συσσωρευμένες αιτήσεις για δικαιώματα
φύτευσης)

2ο Πρόβλημα: απουσία πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού
αμπέλου για τις γηγενείς ποικιλίες και αδυναμία αντιμετώπισης του
διεθνούς ανταγωνισμού

Προτεινόμενη λύση:
Άμεση υπογραφή (Υ.Α.) του σχεδίου τεχνικού κανονισμού για την κλωνική
επιλογή αμπέλου, όπως έχει ήδη υποβληθεί σε διαβούλευση από τον Ιούλιο του
2014

3ο

Πρόβλημα:

Έλλειψη

καταχρηστικής

σταφυλικής

εφαρμογής

του

πρώτης

ύλης

καθεστώτος

εξαιτίας

των

της

διήμερων

αποσταγματοποιών
Προτεινόμενη λύση:
Κατάργηση της εμπορίας του αποστάγματος μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο
7Ε του Ν. 2969/2001) και ένταξή τους σε καθεστώς αδειοδότησης. Παραγωγή
χύμα αποστάγματος αποκλειστικά για οικογενειακή χρήση και σε μικρή
ποσότητα (π.χ. 80 λίτρα)
[38]

4ο Αναντιστοιχία μέγιστων νόμιμων στρεμματικών αποδόσεων με τα
τεχνολογικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού αμπελώνα

Προτεινόμενες λύσεις:
- Αύξηση της σταφυλικής απόδοσης σε οίνο με τροποποίηση του άρθρου 9
παρ.2 στοιχ. δ, της υπουργικής απόφασης υπ’αριθμ. 5833/155045/12-122013, ώστε ο συντελεστής απόδοσης των σταφυλιών σε οίνο Π.Ο.Π, Π.Γ.Ε ή
ποικιλιακό να αυξηθεί από 75% σε 82%
- Η μέγιστη ενδεικτική στρεμματική απόδοση των ποικιλιών στους οίνους που
δεν προορίζονται για ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο
19 παρ.8 της αυτής Υ.Α., θα πρέπει να αυξηθεί σε 3000 χιλιόγραμμα για τα
ερυθρά, 4000 χιλιόγραμμα για τα λευκά και 5000 χιλιόγραμμα για τον
Ροδίτη, καθώς κάτι τέτοιο είναι τεχνικώς αποδεκτό και οικονομικώς
απαραίτητο.
- Ελαστικότητα των στρεμματικών αποδόσεων ανάλογα με τα δεδομένα του
κάθε τρυγητού, με έκδοση σχετικής οριζόντιας διάταξης στην σχετική Υ.Α.
και στη συνέχεια με τροποποιήσεις των τεχνικών φακέλων

5ο Αδυναμία ελέγχων από τα κρατικά όργανα και γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις ως προς την προστασία, προβολή και αναβάθμιση της
ποιότητας των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ

Προτεινόμενη λύση:
Αναγνώριση περιφερειακών και τοπικών διεπαγγελματικών οργανώσεων στην
οικεία διάταξη του υπό αναθεώρηση Ν. 4015/2011 και έκδοση σχετικής
υπουργικής απόφασης με την οποία θα εκχωρούνται εξουσίες στις τοπικές
διεπαγγελματικές οργανώσεις που θα αναγνωρίζονται (εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις), οι αποφάσεις τους θα δεσμεύουν όλους τους παραγωγούς ενώ
θα μπορούν να επιβάλουν υποχρεωτική εισφορά για την κάλυψη των δαπανών
[39]

τους

6ο Ανούσιες αγκυλώσεις κατά την εμφιάλωση και επισήμανση των οίνων
ΠΟΠ/ΠΓΕ

Προτεινόμενες λύσεις:
- Εκσυγχρονισμός του καθεστώτος ταινιών ελέγχου και αντικατάστασή τους με
βιδωτά πώματα σε οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ. Έκδοση σχετικής Υ.Α. με την οποία θα
καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο εγκεκριμένος
προμηθευτής,

η

δημιουργία

σχετκού

μητρώου

και

ο

έλεγχος

των

προμηθευτών
- Τροποποίηση

της

ΚΥΑ

336927/10-3-1999

(ΦΕΚ/Β/20-4-1999)

περί

Καθορισμού προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης « κτήμα », προκειμένου να
μπορεί να την χρησμοποιήσει μια οινοποιητική επιχείρηση τόσο για οίνους
ΠΟΠ όσο και για οίνους ΠΓΕ
- Τροποποίηση των οικείων διατάξεων ώστε να επιτρέπεται η επισήμανση της
ποικιλίας για ορισμένες ποικιλίες όπως π.χ. Μαυροδάφνη, Ρομπόλα…

Με την βεβαιότητα της κατανόησης σας και της καθοριστικής συμβολής στην
επίλυση των εν λόγω προβλημάτων, παραμένουμε στην διάθεση σας,

Γιώργος Σκούρας

Θεόδωρος Γεωργόπουλος

Πρόεδρος

Διευθυντής

[40]

