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ΘΕΜΑ : ‘‘Δηλώσεις συγκομιδής έτους 2021 και υποχρεώσεις αμπελουργών ’’

Με αφορμή την διαδικασία υποβολής δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελουργούς, η οποία για το τρέχον 

έτος έχει ήδη ξεκινήσει και λήγει στις 30 Νοεμβρίου, σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της ΚΥΑ 2454/235853/20-09-2019 

ΦΕΚ Β’ 3645/2019 που αφορά στη «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού», οι 

υποχρεώσεις τους γίνονται περισσότερες και αναγκαίες καθώς προβλέπονται πρόστιμα για εκείνους οι οποίοι δεν 

συμμορφώνονται.

Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική για όλους τους αμπελουργούς οι οποίοι είναι 

κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Τονίζεται ότι η δήλωση συγκομιδής 

υποβάλλεται κάθε χρόνο ηλεκτρονικά, ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική. 

Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής απαλλάσσονται οι κάτοχοι οινοποιήσιμων αμπελουργικών 

εκμεταλλεύσεων που στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ένα (1) στρέμμα και ο παραγόμενος οίνος προορίζεται 

αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης συγκομιδής ή μη υποβολή της, προβλέπονται χρηματικά 

πρόστιμα και επιβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.4235/2014.

Συγκεκριμένα για τα οινοποιήσιμα σταφύλια των οποίων τα παράγωγα πρόκειται να κυκλοφορήσουν στο 

εμπόριο ισχύουν τα παρακάτω: 
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Επισημαίνουμε ότι τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής τις τελευταίες 5 

αμπελοοινικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο μέσω του μητρώου, για το χαρακτηρισμό τους σύμφωνα με τον Καν. 

(ΕΕ) 2018/273 ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση».

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους αμπελουργούς της περιοχής σας με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΡΑΦΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κυθήρων

2. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αίγινας

3. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ποταμού Κυθήρων

4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου Κυθήρων

5. Αγροτικός Συνεταιρισμός Φυστικοπαραγωγών Αίγινας

6. Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας

7. Δήμος Σαλαμίνος

8. Δήμος Αίγινας

9. Δήμος Κυθήρων

10.Δήμος Πόρου

11.Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων

12.Δήμος Σπετσών

13.Δήμος Ύδρας 

14.Δήμος Αγκιστρίου
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