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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 
 
 
 

Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση στην ημερίδα «Ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
 

Κατ’ αρχάς,  θα ήθελα να επισημάνω το μεγάλο ενδιαφέρον της Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και εμού προσωπικά  σχετικά με την παραγωγή, την 
προώθηση και την προβολή των ελληνικών κρασιών στην ελληνική, ευρωπαϊκή 
και διεθνή αγορά. 
 

Τα ελληνικά κρασιά  είναι ένα προϊόν ,που με τον  σωστό τρόπο 
προβολής και ανάδειξης της ποιότητας του, μπορεί να κατακτήσει την εσωτερική, 
την ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά. Η ποιότητα και η μοναδικότητα των 
ελληνικών οίνων αποτελούν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 
προώθησή τους στις εξαγωγικές αγορές και την καθιέρωσή τους στον παγκόσμιο 
οινικό χάρτη. 

Η αμπελοκαλλιέργεια, πέρα από την οικονομική και κοινωνική της 
σημασία αποτελεί ένα τυπικό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός  αγροτικού 
μοντέλου το οποίο αντιτίθεται στο παγκοσμιοποιημένο διατροφικό μοντέλο. 
Αποτελεί τον πυρήνα του ευρωπαϊκού μοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, που είναι 
ανθρωποκεντρικό, πολιτιστικό, ποιοτικό, που ορίζει και αναγνωρίζει τις 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Ενός μοντέλου που αντιπαρατίθεται στη μαζική 
εμπορική πολιτική των μητροπολιτικών κέντρων και στην σύνθλιψη της 
περιφέρειας, της οικονομίας και της κοινωνίας τους.  

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού διατροφικού μοντέλου λοιπόν, 
καλούμαστε εδώ σήμερα να διαμορφώσουμε νέες πολιτικές, αλλά πρωτίστως να 
εντοπίσουμε τις σημερινές αδυναμίες της «κοινωνίας» του κρασιού έτσι ώστε 
ξεπερνώντας τις, να περάσουμε στην επόμενη αναπτυξιακή γενιά.  

Ο ρόλος του αμπελοοινικού τομέα στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας μας. Στόχος του Υ.Π.Α.Α.Τ 
είναι η οριστική εξάλειψη των προβλημάτων του, μέσα από στοχευμένες 
πολιτικές. λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κανόνες  που τίθενται  αλλά και 
αξιοποιώντας μαζί με τους εκπροσώπους του χώρου τα νέα μέτρα στήριξης που 
εισάγονται, στα πλαίσια της  μεταρρύθμισης της ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ. 
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Στην ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του Αμπελοοινικού  
κλάδου που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠ.Α.Α.Τ στις 4/12/2009 , συζητήθηκε η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση άτοκης χρηματοδότησης σε 
συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις, η ενδυνάμωση των 
ελέγχων σε όλο το φάσμα της παραγωγής από το αμπέλι μέχρι τον τελικό 
καταναλωτή αλλά και η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε ορισμένες 
αμπελουργικές περιοχές. 
 
Υπήρξε επίσης εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων  για την ψαλίδα τιμών 
παραγωγού-καταναλωτή, το πολλαπλασιαστικό υλικό και τις ποικιλίες αμπέλου 
και συμφωνήθηκε η σύσταση ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΝΟΥ που θα εξετάζει σε 
συνεχή βάση τα ζητήματα που προκύπτουν στον κλάδο.  
 
Η διαδικασία της οργάνωσης στο εσωτερικό της παραγωγής των κρασιών και η 
συνεργασία που έχει ανοιχτεί ανάμεσα στους φορείς και το ΥΠ.Α.Α.Τ  θα 
οδηγήσει τελικά σε άνοιγμα του διαλόγου και σε καλύτερες και πιο οργανωμένες 
πρωτοβουλίες, με τελικό στόχο την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων και τη 
διασφάλιση της ελληνικής παραγωγής και όλων όσοι ασχολούνται με αυτή.  
 
Το ελληνικό αγοραστικό κοινό πρέπει να αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση, 
έτσι ώστε να μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να απορροφούμε την εγχώρια 
παραγωγή που προσφέρει υψηλής ποιότητας κρασιά. 
 
Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε με συστηματικούς ελέγχους τις πιθανότητες 
ελληνοποιήσεων ξένων κρασιών αμφίβολης ποιότητας, που υπονομεύουν την 
ελληνική παραγωγή με όρους φθήνειας και όχι ποιότητας και ανταγωνισμού. 
 
Εντέλει, όλοι πρέπει να εργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση, με στόχους την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρασιού, την ανάκτηση νέων 
αγορών, τη διασφάλιση καλύτερης ποσοτικής και ποιοτικής ισορροπίας μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης, τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας και του 
παραδοσιακού χαρακτήρα των κρασιών μας και την απλοποίηση της 
νομοθεσίας. 
 
ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ! 
 
Εύχομαι  καλή επιτυχία στην ημερίδα σας.! 
 
 
 
 
 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 
 
 


