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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «∆ηλώσεις συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου,
αµπελοοινική περίοδος 2018-2019».
Ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες
υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις συγκοµιδής για το σύνολο της εκµετάλλευσής τους
ηλεκτρονικά µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (www.minagric.gr), µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 15/1/2019.
Όλοι οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων στο εξής πρέπει
υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκοµιδής και για τα δικά τους αµπελοτεµάχια και εν
συνεχεία δήλωση παραγωγής. Το ίδιο υποχρεούνται και οι αµπελουργοί που παραδίδουν τη
σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο τρίτου.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκοµιδής και παραγωγής
αποκλειστικά και µόνο οι αµπελουργοί των οποίων το σύνολο της αµπελουργικής τους
εκµετάλλευσης τους είναι λιγότερο από 1 στρέµµα, το παραγόµενο προϊόν τους προορίζεται
αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο
εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συµπλήρωση των στοιχείων
που υποβάλουν και για να είναι σε ισχύ η δήλωση θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρµογή να
γίνεται η «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ» της. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος, µετά
την οριστικοποίησή της, έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ., µε αίτηση
τροποποίησης

και

προσκόµισης

των

απαραίτητων

δικαιολογητικών-παραστατικών,

τη

διόρθωση της ∆ήλωσης Συγκοµιδής του.
Σε περιπτώσεις µηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν
µηδενική δήλωση συγκοµιδής και να επιλέξουν το πεδίο µε την αιτία που την προκάλεσε
(π.χ. αναδιάρθρωση, χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.). Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις θα
διασταυρωθούν µε τις δηλώσεις και αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ.

Οι αµπελουργοί διατηρούν το δικαίωµα παρασκευής ποσότητας οίνου µικρότερης από 10
εκατόλιτρα µε οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και µόνον
συµπληρώνεται το πεδίο µε την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα». Για ποσότητες
παραγόµενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εµπορίας θα πρέπει
να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόµενα από
τη νοµοθεσία για την παραγωγή και εµπορία.
Για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων συγκοµιδής που δεν συµµορφώνονται µε τα
ανωτέρω (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας), πέραν του ότι θα αποκλείονται διαφόρων
ευεργετηµάτων (πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, πρόγραµµα
στήριξης των µικρών νησιών του Αιγαίου), δύναται να προκύψουν κυρώσεις και πρόστιµα.
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