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Εκτός επενδυτικών προγραμμάτων 
και ειδικών μέτρων στήριξης του α-
μπελοοινικού τομέα θα μένουν οι οι-
νοποιητικές επιχειρήσεις που παρα-
λαμβάνουν σταφύλια ακατάλληλα για 
κρασί και προέρχονται από αμπελοτε-
μάχια που δεν εντάσσονται στο δυνα-
μικό παραγωγής, δηλαδή δεν έχουν 
δικαίωμα φύτευσης, καθώς επίσης και 
από τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής 
χρήσης που ενισχύονται από άλλη 
ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών.

Επιπρόσθετα, στις οινοποιητικές ε-
πιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται 
με την τήρηση της κοινοτικής και ε-
θνικής νομοθεσίας, θα επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες 
διατάξεις ποινικές και άλλες διοικητι-
κές κυρώσεις, ενώ θα δεσμεύονται οι 
ποσότητες οινικών προϊόντων για τις 
οποίες υπάρχουν αμφιβολίες για την 
επιλεξιμότητά τους.

Αυτά επισημαίνει με την κοινοποίη-
ση εγγράφου του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περι-
φερειακής Ενότητας Λακωνίας, προει-
δοποιώντας ότι θα πραγματοποιήσει, α-
προειδοποίητα, αυστηρούς επιτόπιους 
ελέγχους στις οινοποιητικές εγκατα-
στάσεις και στα σημεία παραλαβής στα-
φυλιών προς οινοποίηση της περιοχής 
αρμοδιότητάς της, κοινοποιώντας στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων το πρόγραμμα των επιτόπιων 
ελέγχων καθώς και τα ευρήματα αυτών.

Προκειμένου μάλιστα να αποφευ-
χθεί η είσοδος στις οινοποιητικές ε-
πιχειρήσεις μη επιλέξιμων σταφυλιών 
καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή 
στα τιμολόγια/ δελτία παραλαβής που 
εκδίδονται κατά την παραλαβή των 
σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινο-
ποιητικές ή εμπορικές):

α) του ονοματεπωνύμου και του 
ΑΦΜ του αμπελουργού, β) της ποι-
κιλίας αμπέλου των σταφυλιών και 

γ) του κωδικού αμπελοτεμαχίου (δε-
κατριψήφιος) του αμπελουργικού μη-
τρώου, τον οποίο πρέπει να δηλώσουν 
οι παραγωγοί στις επιχειρήσεις.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν 
να εφοδιάσουν τις οινοποιητικές επι-
χειρήσεις με συγκεντρωτική κατάστα-
ση στην οποία αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία των αμπελουργών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υ-
πουργείου, απαγορεύεται: α) η παρα-
λαβή και η επεξεργασία στις οινοποιη-
τικές εγκαταστάσεις επιτραπέζιων ποι-
κιλιών αμπέλου, β) η παραγωγή, επι-
σήμανση, εμφιάλωση/συσκευασία και 
η διάθεση στην αγορά αμπελοοινικών 
προϊόντων από επιχειρήσεις οι οποί-
ες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την Κοινή Οργάνω-
ση Γεωργικών Αγορών για τα αμπελο-
οινικά προϊόντα (Καν. 1234/2007 και 
οι εφαρμοστικοί αυτού) ανεξάρτητα 
αν αυτές διαθέτουν νόμιμη άδεια λει-
τουργίας ή/ και εμφιάλωσης, οι οποίες 
προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Στοπ στο κρασί από επιτραπέζια σταφύλια
Αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα οινοποιεία ξεκινούν οι αρμόδιες διευθύνσεις  

Ηµέρες... Κρεάτος 
στο Metropolitan Expo
Το κορυφαίο πολυ-γεγονός της βιοµηχανίας κρέατος Meat 
Days 2012 έρχεται να δηµιουργήσει µια αισιόδοξη προοπτι-
κή στην αγορά. Παραγωγοί, έµποροι, κρεοπώλες και όλες οι 
επιχειρήσεις που σχετίζονται µε τον κλάδο κρέατος, πουλε-
ρικών, αλλαντικών και κρεατοσκευασµάτων, ορίζουν τα ρα-
ντεβού τους για τις 29, 30 Σεπτεµβρίου και 1 Οκτωβρίου, στο 
Metropolitan Expo (∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών). 

Το Πανελλήνιο Συνέδριο «Το Κρέας και τα Προϊόντα του» που 
διεξαχθεί παράλληλα µε τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Meat 
Days 2012 έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 70 επιστηµο-
νικές εργασίες και παρουσιάσεις ενώ η θεµατολογία του καλύ-
πτει µεγάλο φάσµα. Ενδιαφέρον έχει και η πρωτοβουλία για την 
1η Οργανοληπτική Αξιολόγηση ελληνικών αλλαντικών και πα-

ρασκευασµάτων κρέατος, που θα γίνει σε ειδικό χώρο. Είναι έ-
να γεγονός που αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία προβολής της 
βιοµηχανίας και των προϊόντων της, τα οποία, αν και δεν υπο-
λείπονται σε ποικιλία και ποιότητα, ωστόσο κατέχουν µικρό µε-
ρίδιο. Συνδιοργανωτές είναι ο Σύλλογος για την Προστασία και 
Ανάπτυξη της Ελληνικής Παραγωγής Εµπορίας και Μεταποίη-
σης Κρέατος Β. Ελλάδος (ΣΠΑΚΒΕ), ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιο-
µηχανιών Επεξεργασίας Κρεάτος (ΣΕΒΕΚ) και η εταιρεία διοργά-
νωσης των Meat Days – o.mind creatives. Επιστηµονικός υπεύ-
θυνος της αξιολόγησης είναι ο καθηγητής του ΑΠΘ Ιωάννης Αµ-
βροσιάδης. Τα Meat Days τελούν υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΦΕΤ, ενώ την υποστήριξή τους έ-
χουν εκφράσει όλοι οι φορείς της αγοράς κρέατος, µεταξύ των 
οποίων και ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας.  

Κυρώσεις
Θα επιβάλλονται ποινικές 
κυρώσεις ενώ θα 
δεσµεύονται οι ποσότητες 
οινικών προϊόντων

Φυτεύονται μαϊμού 
goji berry;
Νέο φιάσκο με τις λεγόμενες «πολυδύναμες καλλιέργει-
ες», αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή το goji berry, καταγ-
γέλουν στην Agrenda ένας φυτωριούχος από την Κοριν-
θία και παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας. Ο φυτωριού-
χος, Σωτήρης Κόλλιας, έχει ειδοποιήσει με επιστολή του 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και όλες τις εμπλεκό-
μενες υπηρεσίες για εισαγωγή υβριδίων, τα οποία είτε δεν 
καρπίζουν, είτε οι καρποί τους δεν τρώγονται. Υποστηρί-
ζει, μάλιστα, ότι 8 στους 10 καλλιεργητές έχουν φυτέψει 
αυτό το υβρίδιο. Καταγγελίες και για επιτήδειους που «εμ-
φανίζονται ως ειδικοί ή σύμβουλοι για το goji berry» κά-
νει με ανακοίνωσή του και ο Α.Σ. Ιπποφαούς και Πολυδύ-
ναμων Φυτών Δυτικής Μακεδονίας, μαζί με τη συνεργα-
ζόμενη Ομάδα Καλλιεργητών Goji Berry Κοζάνης.

Καινοτόμα νέα προϊόντα 
που καλύπτουν τις σύγχρονες 
διατροφικές ανάγκες βράβευ-
σε ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων.

Πρόκειται για τον διαγωνι-
σμό «Ecotrophelia» που διε-
ξήχθη πρόσφατα και στον ο-
ποίο κλήθηκαν να συμμετά-
σχουν όλα τα σχετικά τμήματα 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Το 
πρώτο βραβείο απονεμήθηκε 
στη φοιτητική ομάδα του Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου για το 
προϊόν «CEREAL 4», μία βά-

ση πολυδημητριακών σε μορ-
φή σκόνης, η οποία περιέχει 
ένα μείγμα τεσσάρων πηγών 
δημητριακών (σίκαλη, βρώ-
μη, ρύζι και καλαμπόκι), χα-
ρουπάλευρο, φυσικά αρωμα-
τικά συστατικά και στέβια. Η 
ομάδα, εκτός από το χρημα-
τικό έπαθλο, θα έχει την ευ-
καιρία να ταξιδέψει στο Παρί-
σι, όπου θα διεξαχθεί η δεύτε-
ρη φάση του διαγωνισμού στο 
πλαίσιο της Sial τον Οκτώβριο.

Το δεύτερο βραβείο μοιρά-
στηκε η ομάδα του ΓΠΑ για 

το Probiotic Green Wholetable 
olives με την ομάδα του Μετσό-
βιου για το προϊόν Reberyberry-a 
sugarless organic marmalade 
with stevia. Αντίστοιχα, το τρί-

το βραβείο απονεμήθηκε σε 
δυο ομάδες φοιτητών από το 
Πανεπιστήμιο Aιγαίου για τα 
«ΕNDECA» και «Crispy Delight 
with Mediterranean dip».

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΑDE BY ECOTROPHELIA


