
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ



ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ (ΚΠΕ 1 & 4)

• ο ΚΠΕ 1 : «η θεσμοθέτηση κλαδικών δομών
και οργάνωσης που θα εξυπηρετούν το
όραμα και την στρατηγική για το Ελληνικό
κρασί και θα εξασφαλίζουν ταχύτητα στις
αποφάσεις, πληρότητα και
αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή
προγραμμάτων και λειτουργιών, κλίμακα και
διαπραγματευτική ισχύ, πρόσβαση σε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προστιθέμενης
αξίας, αποτελεσματική στρατηγική
συνεργασία και διάλογο μεταξύ των
παικτών» και



ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ (ΚΠΕ 1 & 4)

• ο ΚΠΕ 4 : «ευθυγράμμιση και
εξασφάλιση συντεταγμένης λειτουργίας
κυβέρνησης, κράτους, κλαδικών
οργανώσεων, οινοπαραγωγών και
αμπελουργών, καθώς και παρόχων και
συντελεστών οινικής εκπαίδευσης, 
έρευνας & ανάπτυξης, marketing, 
design και άλλων υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας»



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΠΕ 5 & 6)

• 5«δημιουργία και άμεση εφαρμογή
συστημάτων αποτύπωσης παραγωγής
και πωλήσεων και πιστοποίησης
ποιότητας τελικού προϊόντος (μητρώο, 
έλεγχοι, ιχνηλασιμότητα, μόνιτορ
παραγωγής και πωλήσεων σε Ελλάδα
και εξωτερικό κτλ), τουλάχιστον για τις
τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές» και



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΠΕ 5 & 6)

• 6«εξέλιξη και ολοκλήρωση
κανονιστικού πλαισίου, νόμων και
κανόνων αυτοδέσμευσης που θα
διασφαλίζουν συνθήκες ασφαλούς
ανταγωνισμού (νόθευση, 
‘ελληνοποίηση’ και ‘σπάσιμο’ τιμών, 
χρήση σταφυλιών διπλής και τριπλής
χρήσης στην οινοποίηση, διάθεση
ακατάλληλου προιόντος σε εξωτερική
και εσωτερική αγορά) και επομένως



• Να χτίσουμε στις υπάρχουσες δυνατότητες
του τομέα

• Να άρουμε εμπόδια, να λύσουμε
προβλήματα στην κατανομή των ‘εξουσιών’
– της διοίκησης

• Να αυξήσουμε την δυνατότητα του
συστήματος για γρήγορη – έγκαιρη
απάντηση στις αλλαγές



• Να υιοθετήσουμε επιτυχημένα μοντέλα και
πρακτικές άλλων χωρών

• Να ξεκαθαρίσουμε στόχους, σκοπούς και
κατευθύνσεις

• Να απλοποιήσουμε το σύστημα, 
διατηρώντας ψηλά επίπεδα διακυβέρνησης, 
διαφάνειας και υπευθυνότητας στα μέλη



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

• ΝΠΙΔ, υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο
φορέα

• Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

• Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

• Επικέντρωση στρατηγικών στόχων
• Οικονομίες σε διοικητικό και οικονομικό
επίπεδο

• Διασφάλιση πόρων – στελέχωση
• Δυνατότητα ελέγχων
• Θεσμοθετημένο συμβουλευτικό ρόλο προς
του Υπουργείο



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

• Εποπτεία υπουργείου – κλαδική διοίκηση
• Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής εισφοράς
• Δυνατότητα ελέγχων – επιβολής

κυρώσεων
• Δυνατότητα ανάθεσης έργων –

προγραμμάτων δημόσιου χαρακτήρα



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

• Παθογένειες του Ελληνικού δημοσίου τομέα
• Παρεμβολές της πολιτικής ηγεσίας
• Διαφάνεια, συνέχεια
• Γνώση, ακεραιότητα κρατικών λειτουργών
• Κλαδική διοίκηση προϋπόθεση εφόσον

μάλιστα δεν ενσωματώνεται τμήμα της
δημόσιας διοίκησης και οι πόροι
προέρχονται από τον τομέα



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

• Θέσπιση υποχρεωτικότητας ανταποδοτικής
εισφοράς

• Δυνατότητα διενέργειας ελέγχων και
επιβολής κυρώσεων

• Θεσμοθέτηση του συμβουλευτικού ρόλου
προς το Υπουργείο

• Ανάπτυξη αγορών – Προώθηση προιόντων
• Ανάπτυξη γνώσης, υποστήριξη
αμπελουργίας - οινοποιίας



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

2 είδη ελεγκτικών αρμοδιοτήτων:

Αποκλειστικές

Συμπληρωματικές
(όριο: οι αρμοδιότητες άλλων φορέων / η
απαγόρευση διπλής ποινής)



ΕΛΕΓΧΟΙ

• Συμπληρωματικότητα στο υπάρχον σύστημα
κρατικών ελέγχων, εν είδη «αυτοελέγχου», 
ώστε να προστατεύεται η ποιότητα και η
ακεραιότητα της Ελληνικής οινικής
προσφοράς. 

• Αναμόρφωση και απλοποίηση της
νομοθεσίας



ΕΛΕΓΧΟΙ

• Έλεγχοι νομιμότητας λειτουργίας
οινοποιείων

• Έλεγχοι νομότυπου ετικετών
• Έλεγχοι Ονομασιών Προέλευσης –
Γεωγραφικών ενδείξεων (πρότυπα
πιστοποίησης, γευστικές δοκιμές)

• Έλεγχος παραδοσιακών και άλλων
ενδείξεων



ΕΛΕΓΧΟΙ

• Έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού
(εισαγόμενου / εγχώριου)

• Έλεγχος προϋποθέσεων εξαγωγής
ελληνικού οίνου

- Έλεγχος εισαγόμενου οίνου (χύμα ή
εμφιαλωμένου)

- Έλεγχος σεβασμού της οινικής νομοθεσίας
(ελληνικής και κοινοτικής) από τις δημόσιες
αρχές



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
• ISO 9001, ISO 22000, AGRO 1-1 & 1-2, κ.α.
• Ολοκληρωμένης Διαχείρησης 2-1 & 2-2 – Οργανικής
καλλιέργειας

• Μείωσης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων –
Περιβαλοντική Διαχείρηση ISO 14000
Μείωση εκπομπών CO2 - Διαχείρησης Συσκευασίας
/ Αποβλήτων, Εξοικονόμηση νερού

• Οινοτουρισμού
• Πιστοποίησης εθνικής ταυτότητας εστιατορίων
• Αυτορύθμισης Επικοινωνίας
• Ιχνηλασιμότητας
• Πρακτικές Βιωσιμότητας - Αειφόρου Ανάπτυξης
• Πρακτικές ηθικού εμπορίου
• Διαδικασίες έγκρισης εξαγωγών



ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

• Επεξεργασμένη έκφραση πολιτικής του
κλάδου

• Νομοθεσία (εναρμόνιση, εκσυγχρονισμός), 
διαμόρφωση πρότασης για ένα νέο ‘νόμο -
πλαίσιο’ που θα αντικαθιστά τους
απαρχαιωμένους 249/69 και 427/76

• Εκπροσώπηση σε επιτροπές, διεθνείς
οργανισμούς κ.λ.π.



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

• Συγκέντρωση χρημάτων για την λειτουργία
και την υλοποίηση δράσεων, επομένως και
του συστήματος ελέγχων

• Ανάπτυξη κλαδικής συνείδησης, 
υπευθυνότητας, συμμετοχής, 
υποχρεώσεων και ανταποδοτικότητας της
συλλογικής λειτουργίας και επομένως
συμμόρφωσης στους κανόνες και την
νομοθεσία



Οργανόγραμμα

ΔΣ

Γενικός Διευθυντής

Γενική Γραμματεία Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Διοικητικής λειτουργίας

Διεύθυνση
Ανάπτυξης Αγορών

Διεύθυνση
Ελέγχων και Νομοθεσίας

Διεύθυνση Ανάπτυξης
Γνώσης και

Υποστήριξης της
Αμπελουργίας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!






