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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα : Η αμπελουργία της Αττικής έχει αφεθεί στην τύχη της και αργοσβήνει
Η αμπελουργία και η οινοποιία της Αττικής, παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές που
συνεχίζονται αδιαλείπτως από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στη σύγχρονη Ελλάδα του
21ου αιώνα απειλούνται με μαρασμό και εξαφάνιση.
Σύμφωνα με τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών ΠροϊόντωνΚΕΟΣΟΕ- και όλους τους Συνεταιρισμούς Οινοποιίας της αττικής γης, ο κλάδος δεν μπορεί
να επιβιώσει με τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες. Καταγράφεται μια έντονη τάση
εγκατάλειψης των καλλιεργειών, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εγκατάλειψη από την
πολιτεία. Μάλιστα με την τελευταία ΥΑ τον Αύγουστο 2022, που προβλέπει επιδοτήσεις
στους αγρότες, εξαιρέθηκαν οι αμπελοκαλλιεργητές της Αττικής.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ενώ το 2003 υπήρχαν 112.000 στρέμματα αμπέλου στην
Αττική, το 2021 καταμετρήθηκαν μόλις 62.000 στρέμματα. Η Αττική δεν μπορεί να
ανταγωνιστεί την αμπελουργία της Κρήτης ή της Αχαϊας, διότι δεν υπάρχει στρατηγικός
σχεδιασμός αμπελουργίας, δεν υφίσταται κανενός είδους έλεγχος σε παράνομους
παραγωγούς - εμφιαλωτές – εμπόρους χύμα κρασιού ενώ πραγματοποιούνται εκτεταμένες
οινοποιήσεις επιτραπέζιου σταφυλιού, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Οι Συνεταιρισμοί Αττικής ζητούν να παρέμβει η πολιτεία παρέχοντας εισοδηματική στήριξη
στους παραγωγούς και πάταξη των παράνομων πρακτικών με συντονισμένους ελεγκτικούς
μηχανισμούς. Να εφαρμοστεί η Ενωσιακή Νομοθεσία και η Ελληνική Νομοθεσία και να
αναμορφωθεί το κυρωτικό πλαίσιο. Να δοθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης της
καλλιέργειας. Να υπάρξει διακομματική στήριξη στον σημαντικό αυτό κλάδο της ελληνικής
οικονομίας.
Κρίνουμε ότι η αττική περιαστική ζώνη δεν νοείται χωρίς τα χιλιάδες στρέμματα
αμπελοκαλλιέργειας. Η αμπελουργία-οινοποιία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το

περιβάλλον, τη διατροφή και τον τουρισμό της Αττικής και οφείλουμε να την
προστατεύσουμε.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο υπουργός:



Τι προτίθεται το υπουργείο να κάνει για να στηρίξει την αττική αμπελουργία;
Θα ανταποκριθείτε στις εκκλήσεις του κάδου που επισημαίνουν σοβαρό κίνδυνο
εξαφάνισης της αττικής αμπέλουργίας;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

