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Αθήνα, 22-04-2020 Αριθ. Πρωτ. 1321

Προς:
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βορίδη
Την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κα Φ. Αραμπατζή
Tους Έλληνες Ευρωβουλευτές

Κοιν.
- Γεν. Γραμματέα ΥΠΑΑΤ Κο Στρατάκο
- Γεν. Γραμματέα ΥΠΑΑΤ Κο Μπαγινέτα
- Γεν. Γραμματέα Διεθνών Οικονομ. Σχέσεων & Εξωστρέφειας Κο Γρ.

Δημητριάδη
- Γενική Διεύθυνση Τροφίμων ΥΠΑΑΤ
- Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων ΥΠΑΑΤ
- Διεύθυνση Τεχνολογίας και αξιοποίησης Τροφίμων ΥΠΑΑΤ
- ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ

ΘΕΜΑ : Θέσεις και διεκδικήσεις του Αμπελοοινικού τομέα σε επίπεδο

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19.

Κυρίες και Κύριοι

Ο αμπελοοινικός τομέας,  όπως και πολλοί άλλοι παραγωγικοί τομείς της
οικονομίας,  πλήττεται σημαντικά συνεπεία της εξάπλωσης του COVID-19 και
των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.

Η παύση των δραστηριοτήτων στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού,
έχει προκαλέσει ήδη μια τεράστια μείωση των πωλήσεων ενώ και οι εξαγωγές
έχουν πρακτικά μηδενισθεί. Χωρίς να είναι γνωστό πότε θα αρθούν τα
περιοριστικά μέτρα και με τι ρυθμούς θα επανακάμψει η αγορά, είναι ήδη
γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση η οποία δεν είναι πρόσκαιρη αλλά θα
χρειαστεί χρόνος και επενδύσεις για την ανόρθωση.

Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα να ανακοινώσουν
συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη της αγροτικής οικονομίας, τα οποία θα
είναι στοχευμένα και εξειδικευμένα. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε σημαντικό να
σας ενημερώσουμε για τα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τον  αμπελοοινικό
τομέα της χώρας μας και τις διεκδικήσεις μας ζητώντας την στήριξή σας.
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Προκειμένου να μετριαστούν οι καταστροφικές συνέπειες του COVID-19 και να
διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα - σήμερα και στο μέλλον - του
ευρωπαϊκού τομέα οίνου, θα απαιτηθούν τόσο επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων  όσο και μεσοπρόθεσμα μέτρα
αποκατάστασης.

 Τα επείγοντα μέτρα πρέπει να επικεντρώνονται στη στήριξη των
οινοποιητικών επιχειρήσεων και των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων για
την έξοδο από την κρίση, ενώ

 τα μέτρα ανάκαμψης στην ανοικοδόμηση των αγορών οίνου και στην
ανάκτηση μεριδίων αγοράς παγκοσμίως, συγχρόνως με την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Στην κατεύθυνση αυτή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή
αλλά και η Εθνική στήριξη του τομέα.

Στα άμεσα μέτρα ζητείται να περιληφθούν :

 η απόσταξη κρίσης για την αποσυμφόρηση πλεονασμάτων οίνου που
δημιουργούνται από την πτώση των πωλήσεων και απειλούν με
αποσταθεροποίηση την αγορά του οίνου,

 η έκτακτη ενίσχυση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με ειδική
οικονομική στήριξη για την συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας ,λόγω
της υφιστάμενης απώλειας σημαντικού μέρους του εισοδήματός τους.

 το πάγωμα των κονδυλίων που δεν θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των
εθνικών προγραμμάτων στήριξης του οίνου για το έτος 2019/2020,
προκειμένου να διατηρηθούν στη διάθεση των κρατών μελών έως το
οικονομικό έτος 2022/2023 για να βοηθήσουν τον τομέα να ανακάμψει.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών στήριξης του τομέα και ιδιαίτερα της
απόσταξης κρίσης, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθούν έκτακτα κονδύλια εκτός
αυτών που περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης. Είναι
επιτακτικό για την ενέργεια αυτή να βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι από τον
Κοινοτικό προϋπολογισμό ή τα Νέα κονδύλια στήριξης, διότι το ύψος εκτιμάται
μεγάλο και δεν πρέπει να ξοδευθούν τα χρήματα των Εθνικών προγραμμάτων
που έτσι και αλλιώς δεν επαρκούν.

Η ενεργοποίηση άρθρων του 1308/2013 όπως ,το 219 το οποίο επιτρέπει την
λήψη έκτακτων μέτρων σε περίπτωση διατάραξης της αγοράς με ένταξη του
οίνου στο άρθρο αυτό, του 226 για την μεταφορά κονδυλίων από το
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αποθεματικό για την αντιμετώπιση κρίσεων στον γεωργικό τομέα, καθώς και του
216 για την απόσταξη κρίσης, κρίνονται απαραίτητα.

Συμπληρωματικά άμεσα μέτρα σχετικά με τα Εθνικά Προγράμματα Στήριξης :

 Ενεργοποίηση των μέτρων ιδιωτική αποθεματοποίηση και πράσινος
τρύγος

 Αύξηση του ποσοστού στήριξης της ΕΕ (σύνηθες μέχρι σήμερα 50%) σε
όλα τα μέτρα των Εθνικών Προγραμμάτων Στήριξης. Ήδη στα
προγράμματα προώθησης αυξήθηκε στο 60%.

 Επιμήκυνση των καταληκτικών ημερομηνιών των προγραμμάτων της
ΚΟΑ (επενδύσεις και προώθηση) για ένα χρόνο, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα να υλοποιηθούν

 Ευελιξία στην υλοποίηση των προγραμμάτων με τροποποίηση του
άρθρου 53 του 1149/2016, ώστε νε επιτρέπονται τροποποιήσεις αναγκαίες
μετά τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται

 Αναγνώριση της πανδημίας ως ανωτέρα βία, με συνέπεια την άρση
ποινών που προβλέπονται κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων

 Επίσπευση διαδικασιών ελέγχου και πληρωμών υλοποιημένων δράσεων.
 Ελάφρυνση των επιτόπιων ελέγχων με άλλους ισοδύναμους τρόπους
 Ενεργοποίηση μερικής πληρωμής για τις υλοποιημένες δράσεις χωρίς

επιβολή ποινής
 Έκδοση κανονισμών σε συνέχεια αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου της

15.01.2020 αναφορικά με τα προγράμματα προώθησης στα παρακάτω :
o Να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να τροποποιούν τις δράσεις

προβολής στα εθνικά προγράμματα στήριξης πλέον των δύο
φορών ανά έτος

o Να επιτρέπονται αλλαγές στις χώρες στόχους (χώρα, περιοχή
και/ή πόλη) στις ήδη εγκεκριμένες δράσεις, χωρίς περιορισμό σε
νέους προορισμούς

o Την αναστολή του ορίου πενταετίας στις ενέργειες προώθησης
μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (15 Οκτωβρίου
2023)

 Επέκταση προθεσμιών υλοποίησης και άρση ποινών για τις άδειες
φύτευσης που δόθηκαν τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, η αμπελοκαλλιέργεια
αποτελεί παραδοσιακή μακροχρόνια ενασχόληση που συνεισφέρει σημαντικά
στην τοπική οικονομία. Η ενίσχυση των αμπελουργών και η διασφάλιση της
βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων έχει συνεπώς, ιδιάζουσα  και μεγάλη
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σημασία. Έτσι, η εισοδηματική ενίσχυση ανά στρέμμα κατά το πρότυπο
αιτημάτων ευρωπαϊκών οργανώσεων (Coldiretti), η επίσπευση πληρωμών των
αγροτών και η καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης είναι ζητούμενα.

Στην ίδια κατεύθυνση, τα μέτρα που βοηθούν στην αποσυμφόρηση των
πλεονασμάτων όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση, ο πράσινος τρύγος και
κυρίως η απόσταξη κρίσης, είναι απολύτως απαραίτητο να υλοποιηθούν
έγκαιρα, μέχρι τον Ιούνιο, διότι αλλιώς στον επερχόμενο τρύγο του
Σεπτεμβρίου, κινδυνεύουμε με μειωμένη ζήτηση των σταφυλιών και
καταβαράθρωση των τιμών στον παραγωγό.

Για την ανοικοδόμηση των αγορών οίνου, ζητούμε όπως αναλυτικά αναφέρθηκε
προηγούμενα, ευελιξία στα προγράμματα προώθησης ώστε να ανταποκρίνονται
στις νέες διαφοροποιημένες ανάγκες των αγορών και τις συνθήκες που θα έχουν
δημιουργηθεί. Είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τομέα να διατηρηθούν
και να αυξηθούν τα υπάρχοντα κονδύλια για αυτές τις ενέργειες και να
προσαρμοσθούν οι δράσεις στα νέα δεδομένα.

Εκτιμάται ότι η αναθέρμανση της εσωτερικής αγοράς έχει εξ ίσου πρωτεύουσα
σημασία με αυτή των τρίτων χωρών και επομένως ζητούνται οι παρακάτω
παρεμβάσεις :

 Στα πλαίσια του οριζόντιου κανονισμού 1144/2014, να υπάρξει η
δυνατότητα υποβολής προγραμμάτων προβολής εντός της ΕΕ,
αποκλειστικά για το κρασί. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να
καλύψουν και την διαδικτυακή προβολή του Οινοτουρισμού.

 Στα πλαίσια του κανονισμού 1308/2013,η προβολή στην εσωτερική αγορά
να συμπεριλαμβάνει και δράσεις για την στήριξη του Οινοτουρισμού

 Λόγω των αλλαγών στις αγορές, να προβλεφθεί η δυνατότητα δαπανών
για μελέτες και σχεδιασμό με τροποποίηση του άρθρου 45.2 του
κανονισμού 1308/2013.

 Η κατά το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψη των κλάδων του τουρισμού και
της εστίασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη του κλάδου του
οίνου και έτσι στηρίζουμε την άμεση θέσπιση μέτρων σε αυτή την
κατεύθυνση.

 Υποστηρίζουμε την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στις πωλήσεις του οίνου
αλλά και στον τουρισμό και την εστίαση διότι θα βοηθήσει άμεσα και
σημαντικά.

Ο αμπελοοινικός τομέας έχει οικονομικό μέγεθος και μεγάλη σημασία για την
ΕΕ συνολικά και για την Ελλάδα ιδιαίτερα. Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν
επειγόντως τα κατάλληλα μέτρα από την Επιτροπή ώστε να διαφυλαχθεί η
οικονομική του βιωσιμότητα.
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Συμπερασματικά, η απόσταξη κρίσης είναι το πιο κρίσιμο άμεσο μέτρο για την
αποφυγή ολέθριων επιπτώσεων κατά την έξοδο από την κρίση. Ζητούμε,
ενώνοντας τις προσπάθειές μας με αυτές των άλλων οινοπαραγωγικών χωρών
να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πολιτική πίεση στα όργανα της ΕΕ, για την
εξεύρεση ‘νέων’ πόρων, στο ύψος που απαιτείται, εκτός των Εθνικών
προγραμμάτων στήριξης.

Όμως ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα μέτρα ανοικοδόμησης της αγοράς του
οίνου και επανάκτησης των μεριδίων μας παγκόσμια, διότι έτσι θα διασφαλιστεί
η σταθερή και μακροχρόνια βιωσιμότητα του τομέα που είναι το τελικό
ζητούμενο όλων. Τα προβλεπόμενα κονδύλια και τα εργαλεία για την υλοποίηση
δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με αυτά για την στήριξη της
ανταγωνιστικότητας του τομέα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν
προτεραιότητα.

Σας μεταφέρουμε την σύμπνοια των φορέων του αμπελοοινικού τομέα των
κρατών μελών της ΕΕ, με τους οποίους είμαστε σε συνεχή επαφή αυτό το
διάστημα, σε όλες και τις θέσεις που αναλυτικά παρουσιάσθηκαν προηγούμενα
και αποτελούν τα κοινά μας αιτήματα.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου, εκφράζει την αγωνία του
συνόλου του κλάδου στην παρούσα φάση και ζητούμε την στήριξή σας στο
πεδίο των δικών σας δυνατοτήτων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για την εξειδίκευση των προτάσεών μας,
επεξηγήσεις και όποια άλλη πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δρ. Ιωάννης Βογιατζής
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΔΟΑΟ


