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Πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του αμπε-
λοοινικού τομέα, λόγω της πανδημίας
του Covid-19, μεταξύ των οποίων η επεξερ-
γασία και μεταποίηση κρασιού για άλλους
σκοπούς όπως η απόσταξη κρασιού σε αλ-
κοόλη, γνωστή ως απόσταξη έλαβε η Κομι-
σιόν. Συγκεκριμένα και δεδομένου ότι ο αμ-
πελοοινικός τομέας είναι ένας από τους πιο
σκληρά πληττόμενους τομείς στην αγροτική
οικονομία, εξαιτίας των δραστικών αλλαγών
στη ζήτηση οίνου και της αναστολής λει-
τουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις
7.7.2020 την πιο πρόσφατη δέσμη έκτα-
κτων μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του
συγκεκριμένου τομέα.

Η σειρά μέτρων που έλαβε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή

Έτσι, με στόχο να ενισχύσει τους αμπελο-
καλλιεργητές και τους οινοπαραγωγούς να
αντιμετωπίσουν τα δεδομένα της αγοράς, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους δίνει την δυνατό-
τητα να συνάπτουν συμφωνίες και να λαμ-
βάνουν αποφάσεις σχετικά με την παραγω-
γή οινοποιήσιμων σταφυλιών και οίνου, σε
προσωρινή βάση και για περίοδο έξι μηνών. 

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν: 
●την επεξεργασία και τη μεταποίηση (π.χ.

μεταποίηση του οίνου για άλλους σκοπούς,
όπως η απόσταξη οίνου σε αλκοόλη) 

● την αποθεματοποίηση (π.χ. δημιουργία
και εξεύρεση δυναμικότητας αποθεματο-
ποίησης για τον αυξημένο όγκο οίνου προς
αποθεματοποίηση) 

● την από κοινού προώθηση (π.χ. προ-
ώθηση της κατανάλωσης οίνου)

● τις απαιτήσεις ποιότητας (π.χ. συμφω-
νία σχετικά με απαιτήσεις ποιότητας που πε-
ριορίζουν την εμπορία οίνων στους οίνους
που πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις) και 

● τον προσωρινό προγραμματισμό της
παραγωγής (π.χ. μέτρα προγραμματισμού
για τη μείωση των όγκων για τη μελλοντική
συγκομιδή) 

● η έναρξη της εξάμηνης περιόδου ορίζε-
ται από την 8.7.2020.

Ο ρόλος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού 

επί της διαδικασίας
Ενεργό ρόλο επί της διαδικασίας αυτής έχει

και η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθώς οι εν-
διαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υπο-
βάλουν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγ-
κεκριμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

food@epant.gr και protokolo@epant.gr τα
εξής δικαιολογητικά:

● εντός 5 ημερών από τη σύναψή τους,
τις τυχόν συμφωνίες και αποφάσεις,
καθώς και πληροφορίες 

● το αργότερο 25 ημέρες από τη λήξη της
ως άνω προβλεπόμενης εξάμηνης περιό-
δου, στοιχεία για τον όγκο παραγωγής οι-
νοποιήσιμων σταφυλιών και οίνου που
πράγματι κάλυψαν οι συμφωνίες ή οι απο-
φάσεις. Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι εν
λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν πα-
ρεμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και δεδομένου ότι αποσκοπούν
αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του το-
μέα.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλώνει ότι
παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερόμε-
νων για ερωτήσεις και διευκρινίσεις (στα
τηλέφωνα 210 8809247, 210 8809343
και 210 8809219), καθώς στόχος όλων
είναι να αντιμετωπιστεί η κρίση στους ως
άνω τομείς χωρίς να επέλθουν μεσοπρόθε-
σμα ή/και μακροπρόθεσμα ανεπανόρθωτες
συνέπειες στη ανταγωνιστική δομή της αγο-
ράς τροφίμων, αλλά διασφαλίζοντας πα-
ράλληλα την ομαλή λειτουργία της αλυσί-
δας διανομής στον πρωτογενή τομέα.
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Μόνο με ενημέρωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 


