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ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΜΑΙΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ 
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Ταχ. Δ/νση Αιγαλέω 5 και Κάστορος ΠΡΟΣ:      
Ταχ. κώδικας: 18545  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Πληροφορίες: Καλλιγέρου Γ .
Τηλέφωνο: 2131618527
Φαξ: 2131618526
email: gkalligerou@patt.gov.gr

Θέμα : « Τρύγος 2019 – Ενημέρωση Αμπελουργών – Οινοποιών» 

Προκειμένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις μη επιλέξιμης πρώτης ύλης 
(σταφύλια), σας υπενθυμίζουμε τις υποχρεώσεων των αμπελουργών και των οινοποιητικών / 
εμπορικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία {άρθρα 81 και 62 του Καν (ΕΕ) 1308/2013- άρθρο 2 
της Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθμ. 3534/96217/ 07.09.2015 (Β΄1995)}  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η 
οινοποίηση μη οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που 
προέρχονται από αμπελοτεμάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του 
αμπελοοινικού τομέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που 
ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Πιο συγκεκριμένα : 

Α) Υποχρεώσεις αμπελουργών :
Οι αμπελουργοί υποχρεούνται πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να υποβάλουν στις επιχειρήσεις 
(οινοποιητικές ή εμπορικές), όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων 
από τα οποία πρόκειται να παραδώσουν σταφύλια (επικαιροποιημένη καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας) 
από τα οποία θα διαπιστώνεται η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης και ιδιαίτερα η ύπαρξη 
δικαιώματος φύτευσης ή αναφύτευσης. Τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία 
που δηλώνονται στη δήλωση συγκομιδής των αμπελουργών, στη δήλωση παραγωγής της 
οινοποιητικής επιχείρησης ή την δήλωση εμπορίας της εμπορικής (κατά περίπτωση) καθώς και με τα 
στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου.

Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, με 
αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και νόμιμο δικαίωμα 
φύτευσης, με την επιφύλαξη αυτών που εξαιρούνται της υποχρέωσης, υποχρεούνται αμέσως μετά 
το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον 
κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2017/273 καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2017/274.

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής για την αμπελοοινική περίοδο 2019-2020 γίνεται μέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr) με διάστημα από την 1η Αυγούστου 2019 έως την 30η Νοεμβρίου 
2019.

Οι υπόχρεοι υποβολής  δήλωσης συγκομιδής  είναι οι  κάτωθι:
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α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.
β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς 
οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν 
λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν 
συνεχεία δήλωση παραγωγής.
γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης 
παραγωγών αμπελοοινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους 
στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω 
οργάνωση παραγωγών.

ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ  από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής και παραγωγής αποκλειστικά 
και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης τους είναι 
έως 1 στρέμμα, το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση 
και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Oι αμπελουργοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής σε περίπτωση 
που κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη παραγωγικοί και σε περίπτωση που  υπάρχει 
ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών 
φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων καταστροφής 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 

Οι αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 
εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνον 
συμπληρώνεται το πεδίο με την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα». 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.

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει 
γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η 
εκτύπωση αυτής.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι η υποβολή των δηλώσεων παραγωγής για την αμπελοοινική 
περίοδο 2019-2020 είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποβληθείσες δηλώσεις συγκομιδής και ως εκ 
τούτου τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής θα δημιουργήσουν 
προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων παραγωγής από τους οινοποιούς . 

Β) Υποχρεώσεις οινοποιητικών ή εμπορικών επιχειρήσεων:
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα της πρώτης ύλης, οι οινοποιητικές ή εμπορικές 
επιχειρήσεις οφείλουν να ζητήσουν από τους αμπελουργούς, πριν την συγκομιδή των σταφυλιών, να 
τους προσκομιστεί αντίγραφο της προαναφερόμενης επικαιροποιημένης καρτέλας 
αμπελοκαλλιέργειας.

Κατά την παραλαβή των σταφυλιών από τις επιχειρήσεις (οινοποιητικές ή εμπορικές),καθίσταται 
υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013(Β΄3324) όπως ισχύει, η 
αναγραφή στα τιμολόγια/δελτία παραλαβής των παρακάτω στοιχείων:

 το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του αμπελοκαλλιεργητή
 η ποικιλία αμπέλου των σταφυλιών
 ο κωδικός αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος) του Αμπελουργικού Μητρώου καθώς και
 στην περίπτωση παράδοσης φορτίου από διαφορετικά αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσής 

του θα πρέπει να αναφέρεται στο παραστατικό η ποσότητα σταφυλικής παραγωγής που 
αντιστοιχεί σε κάθε αμπελοτεμάχιο.

Σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ του παραδίδοντος την σταφυλική παραγωγή πρέπει να ταυτίζεται με το 
ΑΦΜ του εγγεγραμμένου αμπελοκαλλιεργητή στο Αμπελουργικό Μητρώο για το συγκεκριμένο 
αμπελοτεμάχιο.
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Όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των σταφυλιών εφαρμόζονται τα 
διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο IV του Καν (ΕΚ) 273/2018 της Επιτροπής και παράλληλα τηρείται το 
άρθρο 12 της με αριθμ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ και συγκεκριμένα «Στην περίπτωση μεταφοράς 
νωπών σταφυλιών, στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά η περιοχή προέλευσης, η 
ποσότητα και η ονομασία της κάθε ποικιλίας των μεταφερομένων σταφυλιών».

Πραγματοποιείται ορθή και έγκαιρη καταχώρηση των στοιχείων στα βιβλία που τηρούνται 
υποχρεωτικά στις οινοποιητικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 273/2017 της Επιτροπής και 
τη με αριθμ. 285870/01.09.2004 ΚΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες 
(σταφύλια, γλεύκος, οίνος) αντιστοιχούν στα παραγόμενα τελικά προϊόντα. Σε κάθε έλεγχο των 
βιβλίων, αυτά σφραγίζονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο επί των αμπελοοινικών θεμάτων 
οριζόμενο ελεγκτή.

Στην περίπτωση μεταφοράς μη συσκευασμένων αμπελο-οινικών προϊόντων (εντός ή εκτός της Ε.Ε.), 
ο αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης για την 
μεταφορά αυτή. Η αρμόδια αρχή του τόπου φόρτωσης (για διακίνηση εντός Ε.Ε) οφείλει να 
ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην 
περίπτωση κατά την οποία παραληφθεί φορτίο από χώρα της Ε.Ε ή από τρίτη χώρα ο παραλήπτης 
του φορτίου οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του τόπου εκφόρτωσης την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι (Βιβλία, επισήμανση 
προϊόντος).

Σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις συγκομιδής κρίνονται 
ανακριβείς ή ελλιπείς και εφόσον αυτές είναι ουσιώδους σημασίας, τότε για την εφαρμογή του 
προγράμματος των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται 
κατά ποσοστό αντίστοιχο της διαπραχθείσας παράβασης, όπως αυτό ορίζεται στην σχετική με το 
πρόγραμμα νομοθεσία.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι, κατά την διάρκεια του τρυγητού οι Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου, η 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων ( ΔΑΟΚ) και το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά ( ΠΚΠΦ&ΠΕ) διενεργούν αιφνιδιαστικούς  
επιτόπιους  ελέγχους στις οινοποιητικές εγκαταστάσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΡΑΦΤΗ 
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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Γενική Δ/νση εσωτερικής 
Λειτουργίας
Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  

site@patt.gov.gr

2. ΓΑΟ Πόρου ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ggaporou@gmail.com

3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού 
Κυθήρων

ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80200 agrosynpotamou@yahoo.gr

4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδιού 
Κυθήρων

ΛΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 agrosynlivadiou@yahoo.gr

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Αφοί Ανδρέου ΒΑΡΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΠΟΛΗΣ ΤΚ 18020 plastica.andreou@gmail.com

2. Ε .Στρατηγού κ Σία ΟΕ ΜΑΡΤΕΣΑΚΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 elenistratigou@yahoo.gr

3. Πολίτης Πέτρος ΚΑΤΕΒΑΣΙΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΚ 18020 petrospolitisb@gmail.com

4. Φυρρού Ελένη ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80200 elenifirou@gmail.com, 
info@firrogi.gr 
ioannisfirrogis@gmail.com

5. Χατζοπουλος Ευαγγελος ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΙΓΙΝΑ 18010 echatzopoulos45@gmail.com

ΟΙΝΟΠΟΙΟΙ ( ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΣΟΝ)

1. Βενέρη Τραβασάρου Ειρήνη ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 geo17t@yahoo.gr

2. Δευτερέβος Ιωάννης ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 cerigorentcar@outlook.com

3. Μαγείρου Ελένη ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 info@porfyrousa.gr 

4. Μπρόφας Θεμιστοκλής ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80100 themismpr@hotmail.com 

5. Πρωτοψάλτης Βρεττός ΜΗΤΑΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80200 vironprotopsaltis@yahoo.gr 

6. Στρατηγού Σταματίνα ΜΗΤΑΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΚ 80200 kstratigou@yahoo.com
mstratigou@yahoo.com, 
skordilisg@yahoo.gr
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ gdaok@patt.gov.gr
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