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ΘΕΜΑ: «σμπλήρωζη και σποβολή δηλώζεων ζσγκομιδής ζηαθσλιών οινοποιήζιμων
ποικιλιών αμπέλοσ για ηο έηος 2017, μέζω ηων ψηθιακών εθαρμογών ηοσ ΤΠ.Α.Α.T»
αο ππελζπκίδνπκε όηη νη θάηνρνη ακπεινπξγηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ κε νηλνπνηήζηκεο
πνηθηιίεο ακπέινπ ππνρξενύληαη ακέζωο κεηά ην ηέινο ηνπ ηξπγεηνύ λα ππνβάιινπλ δήιωζε
ζπγθνκηδήο ζύκθωλα κε ηνλ Καλ(ΕΚ) 436/2009.
Για ηο έηος 2017, νη δειώζεηο ζπγθνκηδήο ππνβάιινληαη από ηνπο ππόρξενπο
ακπεινπξγνύο νηλνπνηήζηκωλ πνηθηιηώλ ακπέινπ, μόνο ηλεκηρονικά μέζω ηης ψηθιακής
σπηρεζίας «Δήλωζη σγκομιδής Αμπελοσργικών Προϊόνηων» ηης επίζημης ιζηοζελίδας
ηοσ Τπ.Α.Α.Σ. www.minagric.gr.
Η ππνβνιή ηωλ Δειώζεωλ πγθνκηδήο αξρίδεη ηελ 1η επηεμβρίοσ 2017 θαη ιήγεη ηελ
30η Νοεμβρίοσ 2017 .
Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ππνβνιήο ηεο δήιωζεο ζπγθνκηδήο (30 Ννεκβξίνπ 2017),
ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εθηύπωζεο από ηνπο παξαγωγνύο ηνπ αληίγξαθνπ ηεο δήιωζεο ηνπο πνπ
ελέρεη ζέζε βεβαίωζεο θαηάζεζεο Δήιωζεο πγθνκηδήο. Η ππεξεζία καο κπνξεί επίζεο λα
εθηππώζεη ηε δήιωζε ζπγθνκηδήο.
ε πεξίπηωζε πνπ ν παξαγωγόο δηαπηζηώζεη ιάζνο ζηε Δήιωζε πγθνκηδήο κπνξεί λα
δεηήζεη από ηελ ππεξεζία καο, κε αίηεζε ηνπ, ηξνπνπνίεζε θαη δηόξζωζε αθνύ πξνεγνπκέλωο
πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά – παξαζηαηηθά.
Απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέωζε ππνβνιήο δήιωζεο ζπγθνκηδήο:

α) Ακπεινπξγνί ηωλ νπνίωλ νη εθκεηαιιεύζεηο ηνπο θαηαιακβάλνπλ ιηγόηεξν από 0,1
εθηάξην ακπειώλα θαη ην παξαγόκελν πξνϊόλ ηνπο πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα
νηθνγελεηαθή θαηαλάιωζε θαη δελ δηαηίζεηαη θαη νύηε πξόθεηηαη λα δηαηεζεί ζην εκπόξην κε
νπνηαδήπνηε κνξθή.

β) Οηλνπνηνί θάηνρνη ακπεινπξγηθήο έθηαζεο νη νπνίνη νηλνπνηνύλ νη ίδηνη ην ζύλνιν ηεο
παξαγωγήο ηνπο (δήιωζε παξαγωγήο). ε αληίζεηε πεξίπηωζε (π.ρ. πώιεζε κέξνπο
ζηαθπιηθήο παξαγωγήο) νη νηλνπνηνί θάηνρνη ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ππνρξενύληαη
λα ππνβάινπλ θαη δήιωζε ζπγθνκηδήο.
2) Δελ απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέωζε ππνβνιήο δειώζεωλ ζπγθνκηδήο :
α) Ακπεινπξγνί πνπ είλαη κέιε ζπλεηαηξηζηηθνύ νηλνπνηείνπ θαη παξαδίδνπλ ην ζύλνιν ή
κέξνο ηεο παξαγωγήο ηνπο ζην ελ ιόγω ζπλεηαηξηζηηθό νηλνπνηείν.

β) Ακπεινπξγνί πνπ παξαδίδνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ηεο ζηαθπινπαξαγωγήο πξνο
ρπκνπνίεζε. Οη ελ ιόγω ακπεινπξγνί ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ζηε δήιωζε ζπγθνκηδήο ζην
πεδίν «ΠΡΟΟΡΙΜΟ» ηνλ όξν «ΥΤΜΟΠΟΙΗΗ».

3) Ακπεινπξγνί πνπ παξαδίδνπλ ηε ζηαθπιηθή ηνπο παξαγωγή ζε νηλνπνηείν πξνο νηλνπνίεζε
θαη ε παξαγωγή απηή επηζηξέθεηαη κε ηε κνξθή ηειηθνύ πξνϊόληνο ζηνλ ακπεινπξγό, έρνπλ ηελ
ππνρξεώζεη λα ππνβάιινπλ επηπιένλ ηεο δήιωζεο ζπγθνκηδήο θαη δήιωζε παξαγωγήο.
4) ε πεξίπηωζε κεδεληθήο παξαγωγήο νη παξαγωγνί είλαη ππνρξεωκέλνη λα ππνβάιινπλ
μηδενική δήλωζη ζπγθνκηδήο θαη λα επηιέμνπλ ην αληίζηνηρν πεδίν (π.ρ αλαδηάξζξωζε,
δεκηά από παγεηό, ραιάδη, πεξνλόζπνξν, θαύζωλα, αλωηέξα βία, νηθνλνκηθνί ιόγνη).
5) Εθηόο πεξηπηώζεωλ αλωηέξαο βίαο, νη ππόρξενη γηα δειώζεηο ζπγθνκηδήο πνπ δελ ππνβάινπλ
ηηο δειώζεηο απηέο θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδεη ε αξκόδηα Δηεύζπλζε ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.,
απνθιείνληαη ηωλ δηαθόξωλ επεξγεηεκάηωλ ηωλ κέηξωλ όπωο πξνβιέπνληαη από ηελ θείκελε
λνκνζεζία, (πξόγξακκα αλαδηάξζξωζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειώλωλ, πξόγξακκα ζηήξημεο ηωλ
κηθξώλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ).
6) Η ππέξβαζε ηωλ πξνζεζκηώλ πνπ έρνπλ νξηζηεί θαηά 10 εξγάζηκεο εκέξεο ην κέγηζην,
επηζύξεη αλαινγηθή κείωζε ηωλ θαηαβιεηέωλ πνζώλ γηα ηελ ηξέρνπζα ακπειννηληθή πεξίνδν ζε
επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα, ζε πνζνζηό 1% γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο). (άξζξν 18 Καλ
(ΕΚ) 436/2009).

