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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «∆ηλώσεις συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου,
αµπελοοινική περίοδος 2019-2020».
Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των δηλώσεων συγκοµιδής σταφυλιών
οινοποιήσιµων

ποικιλιών

αµπέλου.

Οι

κάτοχοι

αµπελουργικών

εκµεταλλεύσεων

µε

οινοποιήσιµες ποικιλίες µετά το πέρας του τρυγητού 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 30/11/2019.
Επισηµαίνεται ότι υπόχρεοι υποβολής συγκοµιδής είναι όλοι οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων που πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση
συγκοµιδής και για τα δικά τους αµπελοτεµάχια και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
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.
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.

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.
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.
Επισηµαίνουµε επίσης ότι αµπελοτεµάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις
συγκοµιδής έως και πέντε (5) αµπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο µέσω του
µητρώου για τον χαρακτηρισµό τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρ. 1 του στοιχείου δ) του
Καν. (ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειµµένη καλλιεργούµενη έκταση» που έχει ως αποτέλεσµα να
µην δικαιούται ο παραγωγός να λάβει άδεια για αναφύτευση (άρθρο 66 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013).·

Μ.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ A’

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ERAS
MIA
LAGO
U

Digitally signed by
ERASMIA LAGOU
DN: o=Hellenic Public
Administration
Certification Services,
serialNumber=ERMIS-6826
9108, ou=PERIFEREIA
STEREAS ELLADAS,
ou=REGION OF MAINLAND
GREECE, c=GR,
email=lagou.e@naevias.gr,
sn=LAGOU,
givenName=ERASMIA,
ou=ΕΡΑΣΜΙΑ ΛΑΓΟΥ,
cn=ERASMIA LAGOU
Date: 2019.08.05 08:09:32
+03'00'

