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  Κομβικό σημείο για τη δημιουργία υπεραξίας στον οίνο, η υποβολή ηλεκτρονικών Δηλώσεων
Συγκομιδής
  

Σε μια βελούδινη επανάσταση προχωράει σιγά σιγά το ΥΑΑΤ στον τομέα της αμπελοοινικής
διοίκησης. Μετά την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού αμπελοτεμαχίου στα
παραστατικά διακίνησης και αξίας,      το τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών, σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Μητρώων, Πληροφορικής και τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
προχωρά στη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ, σύμφωνα με πληροφορίες της
ΚΕΟΣΟΕ.

  

Μάλιστα διαφαίνεται ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής θα έχει την
ίδια καταληκτική ημερομηνία, δηλαδή την 15η Νοεμβρίου κάθε έτους και κάθε αμπελουργός
θα έχει πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου ΑΑΤρ, μέχρι την ημερομηνία
αυτή.

  

Να τονισθεί ότι στην υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής με ηλεκτρονικό τρόπο
εντάσσονται πλέον και οι συνεταιρισμένοι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο της
συγκομιδής τους στο συνεταιρισμό, ενώ συνεχίζουν να απαλλάσσονται οι κάτοχοι
εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη από ένα (1) στρέμμα.

  

Επιπλέον οι αμπελουργοί που εισκομίζουν την σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο,
λαμβάνοντας ως μέρος της αξίας της τελικό προϊόν, δηλαδή κρασί, υποχρεούνται και στην
υποβολή δήλωσης παραγωγής, ενώ σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της
παραγωγής, οι αμπελουργοί οφείλουν να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.

  

Σε διαφορετική περίπτωση οι αμπελουργοί θα χάνουν την πρόσβαση τους σε δικαιώματα
που έχουν όπως η αναδιάρθρωση, η χορήγηση δικαιωμάτων από το αποθεματικό αλλά και
ενισχύσεις από προγράμματα στήριξης π.χ. μικρά νησιά Αιγαίου ή ακόμη ίσως άμεσες
ενισχύσεις.
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Όλοι οι αμπελουργοί οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων που είναι και αυτή ψηφιακή εφαρμογή του ΥΑΑΤ και για όσους δεν έχουν
εγγραφεί θα πρέπει να το πράξουν αφού στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης
Συγκομιδής απαιτείται ο κωδικός του Μητρώου για είσοδο στο σύστημα.

  

Η εφαρμογή αυτή προβλέπεται να διευκολύνει και τα οινοποιεία αφού αυτόματα θα
συντάσσεται και η αναλυτική Δήλωση Παραγωγής και κατ’ επέκταση στις περισσότερες
περιπτώσεις η Δήλωση Παραγωγής. Η ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής θα αντλεί στοιχεία
και θα διασταυρώνεται με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου γεγονός που θα
συμβάλλει στην καταστολή παράνομων πρακτικών, που ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες τον
αμπελοοινικό τομέα.

  

Να σημειωθεί ότι η ΚΕΟΣΟΕ από το Νοέμβριο του 2009 είχε υποβάλλει ανάλογες προτάσεις
επί υπουργού κ. Κ. Μπατζελή τις οποίες εξειδίκευσε στον τότε υφυπουργό κ. Γ. Κουτσούκο,
από τον οποίο έγιναν αποδεκτές.

  

Απομένει βέβαια μακρύς δρόμος μέχρι την ολοκλήρωση ενός σχεδιασμού σε ηλεκτρονική
βάση, αφού σήμερα τίθενται οι βάσεις και για την έκδοση παραστατικών διακίνησης και
τιμολογίων με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και η σύσταση ηλεκτρονικής βάσης αγοροπωλησίας
Δικαιωμάτων Φύτευσης.

  

Είναι βέβαιο ότι ο τομέας εξορθολογικοποιείται και αποκτά πολύτιμο υλικό που θα
αποτελέσει βάση άντλησης πληροφοριών και θα έχει δυνατότητα σχεδιασμού στρατηγικών
για το ελληνικό κρασί.

  

Σημαντικότερο στοιχείο όλων θα αποτελέσει όμως η αύξηση της υπεραξίας του ελληνικού
οίνου και ειδικότερα των περιοχών παραγωγής του αφού αυτό που θα αναγράφεται στην
ετικέτα θα περιέχεται και στην φιάλη με αποτέλεσμα οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί να
αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό.
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