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  Από σήμερα ηλεκτρονικά οι Δηλώσεις Συγκομιδής των αμπελουργών. Απαραίτητη προϋπόθεση η
Εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων και για τη Δήλωση
Συγκομιδής και για τον περονόσπορο 2011
  

Όπως είχε προαναγγείλει η ΚΕΟΣΟΕ από σήμερα οι αμπελουργοί υποχρεούνται να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Συγκομιδής σταφυλιών για την αμπελοοινική
περίοδο 2013-2014 μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΑΑΤ.

      

Να υπενθυμίσουμε ότι υπόχρεοι υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής ηλεκτρονικά είναι πλέον
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5509/123907/11.10.2013 και οι συνεταιρισμένοι αμπελουργοί, εκτός
και εάν η αμπελουργική τους εκμετάλλευση είναι μικρότερη από ένα (1) στρέμμα.

Ταυτόχρονα επαναλαμβάνεται στην εγκύκλιο, η διάταξη που ούτως η άλλως ισχύει από το
κανονιστικό πλαίσιο εδώ και πολλά χρόνια, η υποχρέωση υποβολής και Δήλωσης
Παραγωγής, από τους αμπελουργούς που είτε οινοποιούν μόνοι μέρος ή σύνολο της
παραγωγής τους ή παίρνουν οίνο από τα σταφύλια που εισκόμισαν σε οινοποιείο, ως μερικό
αντίτιμο των απαιτήσεων τους.

Προκειμένου οι αμπελουργοί να υποβάλλουν τις Δηλώσεις Συγκομιδής ηλεκτρονικά θα
πρέπει να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»
επιλογή που βρίσκεται στο internet site του ΥΑΑΤ.

Οι αμπελουργοί που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, θα πρέπει από το internet site στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.minagric.gr  να επιλέξουν από τις οριζόντιες επιλογές του
μενού τη θέση « Ψηφιακές υπηρεσίες» και μετά
την επιλογή «
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
». Επόμενο βήμα είναι στο πεδίο «
Εγγραφή
» να επιλέξουν «
Δημιουργία Λογαριασμού
» και να ακολουθήσουν τα βήματα που υποδεικνύει η εφαρμογή.

Όσοι αμπελουργοί έχουν ήδη λογαριασμό στο Μητρώο, δεν απαιτείται νέα εγγραφή, αλλά
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ήδη υπάρχοντες «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικό
πρόσβασης »,
που θα τους ζητηθεί όταν από το μενού «
Ψηφιακές υπηρεσίες
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http://www.minagric.gr
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» επιλέξουν «
Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων
»
Να τονίσουμε ότι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων θα είναι
απαραίτητη προϋπόθεση και για τη λήψη αποζημίωσης των αμπελουργών, από τα
ΠΣΕΑ, για όσους υπέστησαν ζημιές από τον 
περονόσπορο του 2011
.

Είναι πλέον σκόπιμο  οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί να μεριμνήσουν, ώστε τα φυσικά μέλη
τους να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής μέσω του συνεταιρισμού τους,
δεδομένης της ανάγκης εξοικείωσης των αμπελουργών με την ηλεκτρονική τεχνολογία,
αφού ουδέποτε υπέβαλλαν μέχρι σήμερα «Δήλωση Συγκομιδής». 

Πατήστε εδώ  για την εγκύκλιο του ΥΑΑΤ.    
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/89039604/%CE%94%CE%B7%CE%BB%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82%20%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2010-2013.pdf

