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Θέμα:  «Υποβολή  Δηλώσεων  Συγκομιδής  σταφυλιών  οινοποιήσιμων  ποικιλιών
αμπέλου για το έτος 2018».

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική
περίοδο  2018-2019  γίνεται  μέσω  της  ψηφιακής  υπηρεσίας  «Δήλωση  Συγκομιδής
Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr)
και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2019.

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.

Όλοι  οι  οινοποιοί  που  είναι  κάτοχοι  αμπελουργικών  εκμεταλλεύσεων  στο  εξής  θα
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής 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 προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή
επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό.

Σε περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να
υποβάλλουν  «μηδενική»  δήλωση  συγκομιδής  και  να  επιλέξουν  το  αντίστοιχο  πεδίο  (π.χ
αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί
λόγοι).  Επισημαίνεται  ότι  οι  εν  λόγω  δηλώσεις  θα  διασταυρωθούν  με  τις  δηλώσεις  και
αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Στις  περιπτώσεις  όπου δεν έχει  υποβληθεί  η δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο,
εκτός  περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  καθώς  και  περιπτώσεις  υπέρβασης  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  της  δήλωσης  συγκομιδής  κατά  15  εργάσιμες  ημέρες  το  μέγιστο,
δύνανται  να  προκύψουν  κυρώσεις  που  έχουν  τη  μορφή  χρηματικού  προστίμου  και
επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ν. 4235/2014.

Επιπρόσθετα,  τα  αμπελοτεμάχια  για  τα  οποία  δεν  έχουν  υποβληθεί  δηλώσεις
συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από
την κείμενη νομοθεσία.
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