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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      Αθήνα,      18-10-2019  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Aρ. πρωτ.:2713/266793 
ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &                                                            ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΟΙΝΟΥ &ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 
Διεύθυνση: Μενάνδρου 22, 10525, Αθήνα           
 

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 2117/195639/31-07-2019 εγκυκλίου δηλώσεων συγκομιδής 
σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020, μέσω των 
ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ». 

 
Σας ενημερώνουμε ότι:  
 
1. Κατά την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής μέσω της Ψηφιακής Υπηρεσίας διενεργούνται 
μηχανογραφικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή υποβολή της, για αμπελοτεμάχια αμιγούς 
καλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες, ταξινομημένες ποικιλίες και τα απαιτούμενα δικαιώματα/άδειες 
φύτευσης. 
 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καν. 2018/273 της Επιτροπής, οι αμπελουργοί που είναι μέλη 
συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη ομάδας/οργάνωσης παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και 
παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο 
οποίο παραδίδει η εν λόγω ομάδα/οργάνωση παραγωγών διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας 
οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση 
αυτή και μόνο συμπληρώνεται στη Δήλωση Συγκομιδής το πεδίο με την ένδειξη «ιδιοκατανάλωση». 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 οίνου.  
 
3. Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί σε περίπτωση που επιθυμούν να παράξουν οίνο για ιδιοκατανάλωση 
οφείλουν να υποβάλλουν και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου.  
 
4. Κατά την τρέχουσα αμπελοοινική περίοδο έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρήθηκαν σε πολλές 
περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα, περιοχές να κηρυχθούν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. Επιπροσθέτως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις και πλημμύρες) οδήγησαν σε 
μειωμένη ποιότητα οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και ως εκ τούτου, μη επιλέξιμες προς οινοποίηση.  
Οι αμπελοκαλλιεργητές (κάτοχοι μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών) δύνανται, σύμφωνα με το 
υπ΄αριθ. 1940/15-10-2019 έγγραφο του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ, να οδηγήσουν τη 
συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισμούς σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή και 
εθνική νομοθεσία.  
 
5. Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί αναζητήσουν βεβαίωση για έκδοση άδειας απόσταξης δύναται να 
αναγράφεται το εξής κείμενο «Από την οριστικοποιημένη Δήλωση Συγκομιδής προκύπτει ότι ο παραγωγός 
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) συγκόμισε τα κάτωθι (αναλυτικά τα στοιχεία της συγκομισθείσας πρώτης 
ύλης/σταφύλια)».  

       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

                                                                                  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

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  

        Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων  

Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων 

Δομοκού 5  Τ.Κ. 104 45   ΑΘΗΝΑ 

4. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  Αχαρνών 381, Αθήνα 

 

Για Κοινοπoίηση: 

 

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΑΑΤ 

2. Γραφείο κας Υφυπουργού ΑΑΤ 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΥπΑΑΤ 

4. Ε.Δ.Ο.Α.Ο. - Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση  Αμπέλου και Οίνου 

Μαρίνου Αντύπα  86-88  Ηλιούπολη,16346 ΑΘΗΝΑ 

5. ΚΕΟΣΟΕ –Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων 

Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

6. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου ΣΕΟ- Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ 

7. ΣΜΟΕ - Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος 
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