
 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                             Χαλκίδα, 13-9-2016 
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ    
      ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
            Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  Λ. Χαϊνά 93,   Τ.Κ. 34100 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπ. Γιαννάκης    
ΤΗΛΕΦ.: 22213-53906       
FAX : 22210-36095    
Εmail : giannakis.s@evia.pste.gov.gr 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «∆ηλώσεις συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου,  

για το έτος 2016». 
 

Ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες 
υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «∆ήλωση 
Συγκοµιδής Αµπελουργικών Προϊόντων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (www.minagric.gr), δηλώσεις συγκοµιδής για το σύνολο της εκµετάλλευσής τους 
αµέσως µετά τον τρύγο. Η περίοδος υποβολής άρχισε στις 12 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 30 
Νοεµβρίου 2016. Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή 
συµπλήρωση των στοιχείων που υποβάλουν. Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει 
λάθος στη ∆ήλωση Συγκοµιδής 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. Μετά την λήξη της περιόδου υποβολής και 
τροποποίησης των δηλώσεων συγκοµιδής (30 Νοεµβρίου), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 
από τους παραγωγούς του αντιγράφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης 
∆ήλωσης Συγκοµιδής.  

 
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκοµιδής: 
α) Οι αµπελουργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις τους είναι µικρότερη του 1,0 στρέµµατος 

και το παραγόµενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εµπόριο 
µε οποιαδήποτε µορφή, αλλά προορίζεται για αυτοκατανάλωση. 

β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικής εκµετάλλευσης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το 
σύνολο της παραγωγής (δήλωση παραγωγής). Σε αντίθετη περίπτωση, (πώληση 
µέρους σταφυλικής παραγωγής) υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση συγκοµιδής. 

 

∆εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκοµιδής:  

α) Οι αµπελουργοί που είναι µέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν σε αυτό το 
σύνολο ή µέρος της παραγωγής τους.  

β) Οι αµπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς 
οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται µε τη µορφή τελικού προϊόντος στον 
αµπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκοµιδής και 
δήλωση παραγωγής. 

γ) Οι αµπελουργοί των οποίων το σύνολο ή µέρος της σταφυλοπαραγωγής προορίζεται για 
άµεση µεταποίηση σε χυµό σταφυλιών, θα πρέπει να επιλέξουν στην δήλωση 
συγκοµιδής στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ». 



Σε περιπτώσεις µηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 
µηδενική δήλωση συγκοµιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο που την προκάλεσε (π.χ. 
αναδιάρθρωση, χαλάζι, καύσωνας κ.λ.π.). 

 

Εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκοµιδής που δεν 
συµµορφώνονται µε τα ανωτέρω, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετηµάτων 
(πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, πρόγραµµα στήριξης των µικρών 
νησιών του Αιγαίου), όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο η υπέρβαση των 
ηµεροµηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιµες ηµέρες το µέγιστο, επισύρει αναλογική 
µείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο σε επιδοτούµενα 
προγράµµατα, σε ποσοστό 1% για κάθε ηµέρα καθυστέρησης (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009).  
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