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ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών
αμπέλου αμπελοοινικής περιόδου 2013-2014, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του
ΥΠΑΑΤ»
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 Καν(ΕΚ) 436/09 της Επιτροπής, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
479/2008 του Συμβουλίου, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική
παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των
ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους
αμέσως μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από τις 15 Νοεμβρίου.
Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που
υποβάλουν.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:
α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο
αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο
εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.
β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση
παραγωγής).
Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής οι αμπελουργοί που
είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω
συνεταιριστικό οινοποιείο.
3. 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.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της
ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ),
υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω, αποκλείονται των
διαφόρων ευεργετημάτων (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα
στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου, χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό), για
την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ
διευκρινίζονται τα παρακάτω:
Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Του Υπ.Α.Α.Τ.
δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα
εφαρμογών τον ίδιο κωδικό.
Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες Του
Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Δ/νσεις Οικονομίας προβαίνουν σε
οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής των παραγωγών που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης
τους εντός δύο εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15 Νοεμβρίου) μέσω
της ψηφιακής εφαρμογής.
Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η
εισαγωγή νέων στοιχείων ή τροποποίηση των υποβληθέντων .
5 Οι ΔΑΟΚ μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ εντέλλονται
να προβούν σε έλεγχο των δηλώσεων.
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Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δ/νσεων Διαχείρισης Μητρώων και Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ. και ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Για Ενέργεια:
1. Περιφέρειες του Κράτους
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους
3. ΟΠΕΚΕΠΕ /νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων
Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων
Δομοκού 5 Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
4. Δ/νση Πληροφορικής

Αχαρνών 381, Αθήνα

5. Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων – Αχαρνών 381, Αθήνα
Για Κοινοπoίηση:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Α. Τσαυτάρη
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μ. Χαρακόπουλου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Μελά
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής α.α. κ. K. Aγγελάκη
5. Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο
6. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση
Αμπέλου και Οίνου
Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη,16346 ΑΘΗΝΑ
7. ΚΕΟΣΟΕ –Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων
Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
8. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ΣΕΟ- Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ

