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Στην ΕΕ σήμερα

Η υψηλή υπεραξία οινοπαραγωγής στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ οφείλεται:

• στο υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο που τηρείται αυστηρά

• στην απαγόρευση των νέων φυτεύσεων

• στους όρους του υγιούς ανταγωνισμού



Μετά το 2015

Μετά την κατάργηση της απαγόρευσης των φυτεύσεων;
Τι;

Παρά την ύπαρξη κοινοτικού πλαισίου ρύθμισης της
αγοράς με όρους ισότιμου ανταγωνισμού

Στην Ελλάδα ‐ ούτε το κοινοτικό πλαίσιο
εφαρμόζεται
‐ ούτε η εθνική νομοθεσία
εκσυγχρονίζεται
‐ ούτε πραγματοποιούνται
έλεγχοι παρ’ ότι στον τομέα
των ελέγχων υπάρχει σαφής
νομοθεσία



Αποτέλεσμα

• Η σχέση ελληνικής παραγωγής (2,1%), σε
σύγκριση με την παραγόμενη αξία οίνου στην
Ευρώπη (0,3%), να αποδεικνύει την απαξίωσή
του. (Αντίθετα Γαλλία 27% της ευρωπαϊκής
παραγωγής 51% της αξίας)





ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ‐
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

• Χωρίς μητρώο, αδύνατοι οι έλεγχοι και η
εφαρμογή πολιτικών στον αμπελοοινικό
τομέα

• υποχρεωτική η ταυτοποίηση Αμπ. Μητρώου
με το ΟΣΔΕ

• Επιβεβλημένη η Δήλωση ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ και η
ηλεκτρονική διασταύρωση της με την
αναλυτική δήλωση παραγωγής



ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ των ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

• Εφαρμογή υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, που
απαγορεύει την αύξηση του αμπελουργικού δυναμικού. 
(Εφόσον υπάρχουν, οι διπλής και τριπλής χρήσης
ποικιλίες, να λάβουν δικαιώματα, από το Εθνικό
Αποθεματικό)

• Έλεγχος παντού, ιδίως την περίοδο του τρυγητού
• Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ελέγχων
• Διέξοδος της παραγωγής των διπλής ή τριπλής:

– γλευκοποίηση ή εξαγωγή θειωμένων γλευκών
– χυμός σταφυλής
– απόσταξη για οινικό οινόπνευμα
– Χρήση από ΟΥΖΟ, ώστε να χρησιμοποιηθεί επιτέλους ελληνική

α’ ύλη για την παραγωγή του



ΜΕΣΙΤΕΣ

Εφαρμογή νομοθεσίας, αναγραφή επί των
τιμολογίων:

• Κωδικός αμπελοτεμαχίου

• Κατηγορία σταφυλιών

• Η ποικιλία





Τα αδιέξοδα στην φάση της πρωτογενής
παραγωγικής διαδικασίας και της διακίνησης
της α’ ύλης «ξεπλένονται στο μεταποιητικό
στάδιο»

– Απουσία ελέγχων

– Παραγωγή οίνων αμφίβολης ταυτότητας

– Νομιμοφάνεια στις αναγραφές των ετικετών



• Θέσπιση άδειας παραγωγής οινοποιείων που
θα χορηγεί το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Υποχρέωση υποβολής ισοζυγίου οίνων

• Έλεγχοι από ειδικό σώμα

• Αυστηρές κυρώσεις στις παρανομίες

• Επανασύσταση επιτροπής ελέγχου ετικετών



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

• Έλεγχοι Αποθήκης σε όλες τις επιχειρήσεις που
εισάγουν, για το πώς διατίθενται στην
κατανάλωση

• Υποχρεωτική ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ και των ΔΓΑ
(τόπου παραλαβής και τόπου παράδοσης) από
τα ΤΕΛΩΝΕΙΑ

• Επιβεβλημένη η σήμανση των εισαγόμενων
οίνων

• Ενημέρωση του ΥΠΑΑΤ από τα άλλα Κράτη‐Μέλη
για ενδοκοινοτικές αποκτήσεις





ΤΙΜΕΣ ‐ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‐
ΕΣΤΙΑΣΗ

• Συνεργασία ΥΠ. ΟΙΚΟΝ // ΥΠΑΑΤ για τον έλεγχο
των τιμών. Τι είναι αισχροκέρδεια;

• Υποχρεωτική η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους
κυρίως για το χύμα κρασί
(Προέλευση, παραγωγός, ποικιλία, τύποι)

• Οινοποιεία «ευκαιρίας» (προμηθευτές σημείων
εστίασης)
έλεγχος αδειοδοτήσεων και έλεγχοι για τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΚΟΑ
Οίνου



SUPERMARKET

• Εκπτώσεις τιμής – τζίρου – δεν μετακυλύονται
στον καταναλωτή

• Προβολές

• Πωλήσεις με ελάχιστα περιθώρια μεικτού
κέρδους



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, παρατηρούνται παρανομίες και

παρατυπίες που κύριο στόχο έχουν την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων του κλάδου, στην βάση του
«πολέμου» χαμηλών τιμών, στην αγορά οίνου

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ

ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ

Και το τελικό προϊόν που είναι το κρασί
Και συνακόλουθα την αξία της πρώτης ύλης που είναι τα οινοστάφυλα και

αυτόματα τον ίδιο τον αμπελοκαλλιεργητή

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

• Η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου οργάνου ελέγχων, για όλα τα στάδια
ανάπτυξης του προϊόντος, υπό την επίβλεψη του ΥΠΑΑΤ που είναι
αρμόδιο και υπεύθυνο για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΚΟΑ Οίνου


