
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την

αμπελοοινική περίοδο 2022-2023, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ». 

  Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εφαρμογή του 

με  αρ. 2989/288051/29-9-2022 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ , σας ενημερώνει ότι οι δηλώσεις 

συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών 

αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής 

Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ  www.minagric.gr

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής πραγματοποιείται έως την 15η 

Δεκεμβρίου 2022, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν 

στην αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής:

Α) Οι αμπελουργοί μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής

ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση.

Στην περίπτωση αυτή και μόνο συμπληρώνεται στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» η ένδειξη

«ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ».

Β) Όλοι οι υπόλοιποι αμπελουργοί που επιθυμούν να παράξουν οίνο, για ποσότητες

παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει 

να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. 
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Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ». Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ενημερωθούν οι οινοποιοί για την 

επικαιροποίηση των στοιχείων τους, προκειμένου να μπορούν να επιλέξουν στη Δήλωση 

Συγκομιδής την ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ»

Γ) Στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», δύνανται να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» μόνο

οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος

και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.

Δ) Οι αμπελουργοί δύνανται να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη,

συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ». Στην περίπτωση αυτή, 

στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ».

Επιπλέον, οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει 

υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής. 

Να σημειωθεί ότι:

Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών 

εκτάσεων στην Ελλάδα , αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δηλώσεις 

συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος 

προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση, για απόσταξη και 

οινοποίηση από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Δ/νσεις 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
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