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ΠΡΟΣ: -      Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
        Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (μέσω ημών) 
        Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (μέσω ημών) 
        Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων (μ.ημών) 
        Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών  
        Σχέσεων (μέσω ημών) 

ΚΟΙΝ.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Υπουργείο Εξωτερικών  
- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού  
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
- Διπλ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα 
- Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ &Εξωστρέφειας 
- κα Β΄ Γενική Διευθύντρια 
- Β1, B2 και Β3 Διευθύνσεις  
- Γενικά Προξενεία Μονάχου και Ντύσσελντορφ & Γραφεία ΟΕΥ 

αυτών (μέσω ημών) 
- Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου 

(ΕΔΟΑΟ) (μέσω ημών) 
- Κεντρική Συνεταιριστική Ενωση Αμπελοοινικών Προϊόντων 

(ΚΕΟΣΟΕ) (μέσω ημών) 
- Σύνδεσμο Ελληνικών αποσταγμάτων & αλκοολούχων ποτών 

(ΣΕΑΟΠ) (μέσω ημών) 
- Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ) (μέσω ημών) 
-  

Ε.Δ.: Γραφείο κας Πρέσβεως 
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση ανταλλαγής κρασιών της Ενωσης Γερμανικών Οινοποιείων 
 - Mainz 4 Ιουλίου – Ομιλία της Γερμανίδας Ομοσπονδιακής Υπουργού Γεωργίας 
και Τροφίμων» 
 
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την Ενωση Γερμανικών Οινοποιείων 

(Verband Deutscher Prädikatsweingüter – VDP), στις 4 Ιουλίου τ.έ. στην περιοχή Mainz, 

παρευρέθη και η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, Julia 

Klöckner. Η κυβερνητική αξιωματούχος, σε εισήγησή της αναφέρθηκε αφενός στις 

επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη γερμανική αγορά κρασιών και 

αφετέρου στις προοπτικές που διανοίγονται για την, μετά το τέλος της πανδημίας, εποχή. 



_____________________________________________________________________  

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ - ΚΑΝΟΝΙΚΟ 

Σελίδα 2 από 3 

 

 

Στην ομιλία της η κυβερνητική αξιωματούχος αναφέρθηκε, μεταξύ των άλλων και στα εξής: 

 

Η περυσινή χρονιά ήταν από πολλές απόψεις μία χρονιά εξαίρεσης για όλους τους τομείς 

γεωργικών και αγροτικών προϊόντων, ακόμη και για τα κρασιά. Η κατάσταση των 

αποδόσεων διέφερε σημαντικά, από περιοχή σε περιοχή. Ενώ στο κρατίδιο της Βάδης – 

Βυρτεμβέργης η συγκομιδή ήταν η μικρότερη σε ποσότητα εδώ και 30 χρόνια, η αντίστοιχη 

συγκομιδή στο κρατίδιο «Rheinland – Pfalz» ήταν ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο της 

δεκαετίας. Η κατάσταση των αμπελουργών, κατά το έτος της πανδημίας, παρουσιάζει επίσης 

μια διαφορετική εικόνα. Οι διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις για τα κρασιά ακυρώθηκαν, η 

εστίαση έπρεπε να κλείσει για μήνες και ο τουρισμός έμεινε επίσης αδρανής. Η κατάσταση 

αυτή δεν θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τις εντατικές «εκ του αγροκτήματος 

πωλήσεις» και το διαδικτυακό εμπόριο.  

 

Η θετική πλευρά του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι, όπως ανέφερε η Γερμανίδα 

Υπουργός παρόλες τις δύσκολες συνθήκες αρκετές αμπελοοινικές περιοχές μπόρεσαν να 

πωλήσουν πλήρως τις ποσότητες που είχαν διαθέσιμες. Οι γειτονικές της Γερμανίας αγορές, 

όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας δεν μπόρεσαν να το επιτύχουν. Σε σύγκριση 

με την γαστρονομία, ο κλάδος του κρασιού για άλλη μία φορά επιβαρύνθηκε με τις 

λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Επιπλέον το έτος 2020 ήταν αντιπροσωπευτικό ενός υψηλού 

επιπέδου ποιότητας, γεγονός για το οποίο δεν μπορεί να γίνεται μνεία σε σύγκριση προς τις 

κορυφαίες επιδόσεις της διετίας 2018-2019. Παρόλο που η χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, 

η ποιότητα του κρασιού ήταν εξαιρετική. Με 8,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα, ο όγκος της 

συγκομιδής ήταν ελαφρώς κάτω του μέσου όρου.  

 

Επίσης όπως ανέφερε, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους 

ενδιαφερόμενους κλάδους και ενώσεις για τα κρασιά, δημιούργησαν κατά το προηγούμενο 

έτος ασφάλεια σχεδιασμού. Το 2020 όλες οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο 

έργο, την μεταρρύθμιση των κανονισμών και της νομοθεσίας για τα κρασιά. Το υπόβαθρο 

για τις τελευταίες εξελίξεις στην αμπελοοινική νομοθεσία ήταν κυρίως η μεταρρύθμιση της 

ευρωπαϊκής αγοράς κρασιού του 2008.  

 

Επιπλέον των ανωτέρω, έπρεπε να ληφθούν περισσότερο οι εθνικές εξελίξεις, όπως ανέφερε 

η Γερμανίδα Υπουργός. Από τη μία πλευρά διαπιστώθηκε ότι οι αγορές – πελάτες της 

Γερμανίας κινήθηκαν, στην καλλίτερη περίπτωση, πλαγιοκαθοδικά με αποτέλεσμα τη 

μείωση των γερμανικών εξαγωγών. Για παράδειγμα, οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν 

σχεδόν στο μισό τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ άλλα κράτη-μέλη κατάφεραν να τις 

αυξήσουν. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό από την ταυτόχρονη 

μείωση της παραγωγής. Επομένως, όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση ήταν επείγουσα ανάγκη 

και η κυβέρνηση έτυχε της αμέριστης υποστήριξης από τις ενώσεις του κλάδου.  

 

Υποστήριξε ότι η Ενωση Γερμανικών Οινοποιείων είναι πρωτοπόροι στη γεωπροστασία. 

Πολλές από τις επιχειρήσεις – μέλη τους είναι φάροι που έχουν ενισχύσει ή ενισχύουν 

συνεχώς την εικόνα ολόκληρων περιοχών. Τα εξαιρετικής ποιότητας γερμανικά κρασιά είναι 

πλέον γρήγορα και εύκολα αναγνωρίσιμα από τους καταναλωτές. Από την πρόθεση να 

εδραιωθεί η αναφορά στην προέλευση και να αναβαθμιστούν αρχικά οι τοπικοί και οι 

χωρικοί οίνοι, η όλη συζήτηση εξελίχθηκε περαιτέρω με την απόφαση να εισαχθούν στον 

αμπελοοινικό νόμο. Εναπόκειται τώρα στο κλάδο των οινοπαραγωγών να εφαρμόσουν τους 

κανονισμούς για τις πρώτες και μεγάλες αναπτύξεις.  

 

Πριν από δύο εβδομάδες ήρθαν νέα που έκαναν τους Γερμανούς αμπελουργούς να 

αναπνεύσουν με ανακούφιση. Η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην 
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αμοιβαία αναστολή των τιμωρητικών δασμών στις διαφορές Airbus-Boeing για πέντε 

χρόνια. Ετσι, προς το παρόν, δεν θα υπάρξουν πλέον τιμωρητικοί δασμοί στα γερμανικά 

κρασιά. Οι τιμωρητικοί δασμοί που επιβλήθηκαν και από τις δύο πλευρές είχαν πλήξει 

σκληρά τους Γερμανούς αμπελουργούς, παρόλο που δεν συμμετείχαν στην αρχική διαμάχη. 

 

Οι ΗΠΑ, για παράδειγμα, αποτελούν σημαντική εξαγωγική αγορά για τους αμπελουργούς 

του κρατιδίου «Rheinland-Pfalz», όπου κατέχει με μεγάλη διαφορά τη πρώτη θέση. Οι 

Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν το 16% του όγκου των γερμανικών εξαγωγών και το 

21% των εσόδων από τις εξαγωγές κρασιών, ενώ για την προηγούμενη χρονιά, οι 

τιμωρητικοί δασμοί 25% είχαν οδηγήσει σε πτώση των εξαγωγών. Οι γερμανικές εξαγωγές 

προς την Ε.Ε. μειώθηκαν κατά 54%, ενώ τα γερμανικά λευκά κρασιά πωλήθηκαν στις ΗΠΑ 

περίπου 20% λιγότερο. Σύμφωνα με την Γερμανίδα Υπουργό, η συμφωνία που επιτεύχθηκε 

αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς μία μακροπρόθεσμη λύση, την οποία ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι θα συνεχίσει και σε προσωπικό επίπεδο να την υποστηρίζει. Η Ε.Ε. και 

οι ΗΠΑ έχουν τώρα πέντε χρόνια στην διάθεσή τους για να βρούν μία βιώσιμη λύση.  

 

Τελειώνοντας, επανέλαβε ότι, είτε πρόκειται για τις συνέπειες της κρίσης της πανδημίας, 

είτε για την επιβολή τιμωρητικών δασμών, η περυσινή χρονιά είχε πολλές αρνητικές 

επιπτώσεις στο κλάδο.  

 
 
 
 
      Ο Προϊστάμενος  
   
 
                           Θεόδωρος Ξυπολιάς 
               Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α΄  
                                                                               
 
 
 
 
 
 


