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  Οφείλει η Πολιτεία να αποδώσει δικαιοσύνη και στην αγορά των αμπελοοινικών προϊόντων
  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

Ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας,
βουλευτής Κοζάνης κ. Γ. Κασαπίδης, μετά τη συνάντησή του με το Γενικό Διευθυντή της
ΚΕΟΣΟΕ στα γραφεία της συνεταιριστικής οργάνωσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

      

«Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, τα μοναδικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της αγροτικής μας οικονομίας μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη
λύση των προβλημάτων της απασχόλησης και την αύξηση του παραγόμενου πλούτου στην
Πατρίδα μας. 
Ο αμπελοοινικός τομέας είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της
ελπίδας. 
Οι μοναδικές ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, η άριστη ποιότητα κρασιών, οι σοβαρές
επενδύσεις που έγιναν, τόσο στους ελληνικούς αμπελώνες από τους Έλληνες
αμπελουργούς, όσο και στη μεταποίηση από τους οινοποιούς και αποσταγματοποιούς
ιδιώτες και συνεταιριστές, αποτελούν εγγύηση για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας
στη διεθνή αγορά των κρασιών ποιότητας. 
Επιπλέον, τα εκατομμύρια των τουριστών που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Πατρίδα μας
μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές των αγροτικών μας προϊόντων, μεταξύ αυτών
και των ελληνικών κρασιών στις χώρες τους. 
Μέχρι σήμερα, όμως, αυτά τα μοναδικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα του αμπελοοινικού
μας τομέα δεν τα αξιοποιήσαμε ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά. 
Μεμονωμένες προσπάθειες αποτελούν φωτεινά παραδείγματα και δείχνουν το δρόμο για το
τι μπορούμε να πετύχουμε με πολύ κόπο και σκληρή δουλειά. 
Οφείλει, όμως, και η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος της προοπτικής του αμπελοοινικού τομέα
και να πράξει τα αυτονόητα. 
Βασική προτεραιότητα είναι η ηλεκτρονική καταγραφή των δηλώσεων συγκομιδής των
αμπελουργών και παραγωγής των οινοποιών από τις κρατικές υπηρεσίες. 
Η εξυγίανση και αποκατάσταση του αμπελουργικού μητρώου, με την ταυτόχρονη δήλωση
στο ΟΣΔΕ των αμπελοτεμαχίων του μητρώου και τους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ
όλων αυτών, θα σηματοδοτήσει το ενδιαφέρον της Πολιτείας για το ξεκαθάρισμα του
τοπίου της αγοράς και τον έλεγχο των ελληνοποιήσεων και των νοθειών εις βάρος των
ελληνικών κρασιών. 
Παράλληλα, η πιστοποίηση της ποιότητας του κρασιού, η εφαρμογή της ταυτοποίησης των
οίνων σε επίπεδο παραγωγού και του συστήματος ιχνηλασιμότητας του οίνου από το
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αμπέλι έως τη φιάλη του οινοποιού, θα αποτυπώσουν και θα καταγράψουν την ποιότητα και
ποσότητα των παραγόμενων ελληνικών κρασιών. 
Οφείλει η Πολιτεία να αποδώσει δικαιοσύνη και στην αγορά των αμπελοοινικών προϊόντων.
Έχει τα μέσα στη διάθεσή της, τα ανάλογα αιτήματα των παραγωγών και τη δική μας
συμπαράσταση να πράξει τα βασικά και αναγκαία. 
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ασκήσει πίεση, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και
θα συνεχίσουμε έως ότου τα αυτονόητα γίνουν πράξη».
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