
                                                  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή ∆ηλώσεων Συγκοµιδής Σταφυλιών Οινοποιήσιµων Ποικιλιών 
Αµπέλου για το έτος 2016.       
 
                                                                                                                                    
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Ηρακλείου ενηµερώνει όλους τους 
παραγωγούς Οινοστάφυλων ότι η προθεσµία για τη συµπλήρωση και υποβολή  των 
∆ηλώσεων  Συγκοµιδής  παρατείνεται µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου 2016.  
Η ∆ήλωση Συγκοµιδής είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τον Καν(ΕΚ) 436/2009, είτε οι 
παραγωγοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα Οινοποιεία, είτε οινοποιούν για 
λογαριασµό τους.   
Ειδικότερα για το έτος 2016, οι ∆ηλώσεις Συγκοµιδής θα υποβάλλονται από τους 
υπόχρεους αµπελουργούς Οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, µόνο ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «∆ήλωση Συγκοµιδής Αµπελουργικών Προϊόντων» της 
επίσηµης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
www.minagric.gr .  
Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής (22 ∆εκεµβρίου 2016), υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση 
βεβαίωσης κατάθεσης ∆ήλωσης Συγκοµιδής. 

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης 
Συγκοµιδής: 

 
α) Οι αµπελουργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις τους καταλαµβάνουν λιγότερο από 1 
στρέµµα αµπελώνα και το παραγόµενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή 
κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εµπόριο µε 
οποιαδήποτε µορφή. 
β) Οι οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το 
σύνολο της παραγωγής τους. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν ∆ήλωση Παραγωγής. 
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση µέρους  σταφυλικής  παραγωγής),  οι οινοποιοί 
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ΠΡΟΣ : 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ –  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ (Με την παράκληση να 
δοθεί στα ΜΜE) 

Ταχ. ∆ιεύθυνση  : Ν. Πλαστήρα 100 
Ταχ. Κώδικας     : 71201  Ηράκλειο 
Πληροφορίες     : ∆. Αργυρίου  
Τηλέφωνο          : 2810309203   
Fax                      : 2810287423   
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 KOIN. :1.Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου 
                   Κο Κουκιαδάκη Ευρ.  
                 2.Αντιπεριφερειάρχη Πρωτ/νή Τοµέα 
                    Κα Βρέντζου Θ. 
                 3.∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
                 4.∆ήµους 
                 5.ΕΑΣ Νοµού Ηρακλείου 
                 6.Ο.Α.Σ.Ν.Η. 
                 7.Οινοποιούς 
                 8.Αγροτικούς Συνεταιρισµούς 
                 9.Σύλλογο Αποσταγµατοποιών  
                    Νοµού Ηρακλείου 

   



κάτοχοι αµπελουργικής εκµετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και ∆ήλωση 
Συγκοµιδής. 
 

2. ∆εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ∆ηλώσεων 
Συγκοµιδής: 

α) Οι αµπελουργοί που είναι µέλη Συνεταιριστικού Οινοποιείου και παραδίδουν το 
σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο. 
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, είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν επιπλέον της ∆ήλωσης Συγκοµιδής 
και ∆ήλωση Παραγωγής. 
γ) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής 
εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µηδενική ∆ήλωση Συγκοµιδής, οπότε και στο 
αντίστοιχο πεδίο θα συµπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα 
βία, µη συγκοµιδή για οικονοµικούς λόγους, ζηµιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, 
καύσωνα και λοιποί λόγοι). Επίσης µηδενική ∆ήλωση Συγκοµιδής υποβάλλουν οι 
παραγωγοί οι οποίοι έχουν µηδενική παραγωγή λόγω αναδιάρθρωσης του αµπελώνα 
τους. 

Οι υπόχρεοι για ∆ηλώσεις Συγκοµιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές κατά 
τις παραπάνω ηµεροµηνίες  αποκλείονται των διαφόρων ευεργετηµάτων των µέτρων 
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, (Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής Αµπελώνων, Μειωµένη µοριοδότηση για τη χορήγηση Αδειών νέας 
Φύτευσης). 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 µέρα καθυστέρησης (άρθρο 18 Καν (ΕΚ) 436/2009). 

Μετά την κατάθεση των ∆ηλώσεων Συγκοµιδής και την επεξεργασία των στοιχείων 
τους, η υπηρεσία µας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους. 
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία  στα 
τηλέφωνα  2810309203 – Αργυρίου ∆ούκας. 

 

                                                                                                     Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
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