
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Σην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων

www  .  minagric  .  gr    επιλέγουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες (στο κάτω μέρος της σελίδας)  και από εκεί επιλέγουμε

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων.

Στην συνέχεια πατώντας την επιλογή  ΣΥΝΔΕΣΗ  θα βρεθούμε  στην 
ΟΘΟΝΗ Α

Συμπληρώνουμε τους κωδικούς που ζητάει το σύστημα.
Εάν ο παραγωγός έχει υποβάλει Ηλεκτρονικά Δήλωση Συγκομιδής για το έτος 2013 θα χρησιμοποιήσει τους 
κωδικούς που είχε χρησιμοποιήσει και την προηγούμενη αμπελουργική περίοδο.

Εάν υποβάλει για πρώτη φορά Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής θα πρέπει να αποκτήσει κωδικούς με την 
ακόλουθη διαδικασία.

- Θα πρέπει σίγουρα πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια , ο παραγωγός να έχει e-mail.
- Στην συνέχεια στην ΟΘΟΝΗ Α ο παραγωγός επιλέγει το πεδίο Δημιουργία λογαριασμού.

Έτσι εμφανίζεται η ΟΘΟΝΗ Β
ΟΘΟΝΗ Β

http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/dhloshsygkomid
http://www.minagric.gr/


Ο Αμπελουργός θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στα ανάλογα πεδία.

- Στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης ο παραγωγός πρέπει να επιλέξει δικό του κωδικό τον οποίο θα 
χρησιμοποιεί και τα επόμενα χρόνια για τις Δηλώσεις Συγκομιδής.

Αφού συμπληρωθούν τα όλα τα πεδία επιλέγουμε το πεδίο Υποβολή.

Τότε θα λάβετε ένα μήνυμα στο e-mail που έχετε δώσει  το οποίο θα περιέχει τον
Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης.

Οι δύο αυτοί κωδικοί θα συμπληρωθούν στην ΟΘΟΝΗ Α , και πατώντας σύνδεση θα βρεθούμε στην 
ΟΘΟΝΗ Γ.

ΟΘΟΝΗ Γ

Εδώ επιλέγουμε το πεδίο Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων και εμφανίζεται η καρτέλα 
παραγωγού. Εάν  είχαμε καταθέσει Δήλωση Συγκομιδής ηλεκτρονικά και το 2013, η οθόνη μας θα έχει την 
μορφή της ΟΘΟΝΗΣ Δ.

ΟΘΟΝΗ Δ



Επιλέγουμε το πεδίο Πρόσθεση και εμφανίζονται τα αμπελοτεμάχιά μας στην οθόνη. (ΟΘΟΝΗ Ε)
Εάν υπάρχει πρόβλημα με τα αμπελοτεμάχια  το σύστημα θα μας ζητήσει να επικοινωνήσουμε με την 
αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

ΟΘΟΝΗ Ε

Στην Οθόνη αυτή εμφανίζονται όλα τα τεμάχια του παραγωγού όπως είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό 
μητρώο.
Για το κάθε τεμάχιο θα πρέπει να καταχωρηθούν τα στοιχεία της Συγκομιδής επιλέγοντας από το πεδίο 
ενέργειες το κουμπί διαμόρφωση. 

Η νέα οθόνη περιέχει τα στοιχεία του τεμαχίου και έχει την μορφή  της ΟΘΟΝΗΣ ΣΤ
ΟΘΟΝΗ ΣΤ



Στην  οθόνη αυτή επιλέγουμε το πεδίο Πρόσθεση   και εμφανίζεται η ΟΘΟΝΗ Ζ στήν οποία 
πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία της παραγωγής.

ΟΘΟΝΗ Ζ

Πρέπει να συμπληρωθούν τα πλαίσια με αστερίσκο (*).
• Είδος παραδοτέου  με επιλογές

o Μηδενική Παραγωγή 
o Σταφύλια 
o Γλεύκη

• Φύση Προϊόντος με επιλογές
o Μηδενική Παραγωγή 
o ΠΟΠ 
o ΠΓΕ 
o Όχι ΠΟΠ/ΠΓΕ 
o Ποικιαλιακό Οίνος

• Ποσότητα Παράδοσης  ( η ποσότητα θα πρέπει να καταχωρηθεί ως κιλά (kg))
• Προορισμός 

o Μηδενική Παραγωγή
o Οινοποίηση από δηλούντα
o Παράδοση σε συνεταιριστικό οινοποιείο
o Παράδοση σε οινοποιητικούς οργανισμούς
o Παράδοση σε Οργανώσεις Παραγωγών
o Πώληση σε οινοποιό
o Πώληση σε εμπόρους
o Άλλοι προορισμοί

• ΑΦΜ οινοποιού  (εάν οινοποίηση από δηλούντα το ΑΦΜ του δηλούντα)
•  Ζημιά/Αναδιάρθρωση (αν υπάρχει) 

Συμπληρώνεται για τα τεμάχια που δεν έχουν παραγωγή . Ακόμη και όσα είναι στον πρώτο χρόνο το  
προγράμματος Αναδιάρθρωσης.

• Προορισμός σταφυλιών 
• Τιμολόγιο

 



Περισσότερες πληροφορίες για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών δηλώσεων παραγωγής μπορούμε να 

πάρουμε επιλέγοντας την Βοήθεια  στην ΟΘΟΝΗ Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες   :  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

Παμπουκίδου Παρθένα  2341350202, u12916@minagric.gr
Ιωαννίδης Βασίλης         2341350149, u  12  914@minagric.gr  

mailto:u12914@minagric.gr

