Είδηση 646

16 Δεκεμβρίου 2013
Ή του ύψους ή του βάθους η κινητοποίηση των αμπελουργών στους νομούς της χώρας ως προς
την υποβολή ψηφιακών Δηλώσεων Συγκομιδής

Με έντονες αποκλίσεις ανά νομό ως προς την ενεργοποίηση των αμπελουργών, έληξε η
προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής στις 15 Δεκεμβρίου.
Η εικόνα που μεταβίβασε το τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών στην ΚΕΟΣΟΕ για
ορισμένους νομούς είναι αποκαρδιωτική, αφού σε «μεγάλους» ως προς τις αμπελουργικές
εκτάσεις νομούς «απαξιώθηκε» η πιλοτική εφαρμογή φέτος και υποχρεωτική από του
χρόνου διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών Δηλώσεων Συγκομιδής, αφού ελάχιστοι
αμπελουργοί κινητοποιήθηκαν, ώστε να υποβάλλουν τις Δηλώσεις τους ηλεκτρονικά.
Έκπληξη αποτελούν οι ελάχιστες ηλεκτρονικές Δηλώσεις Συγκομιδής που υποβλήθηκαν
στην ΔΑΟΚ Αχαΐας (1 δήλωση για 100 τόνους), στην ΔΑΟΚ Αρκαδίας (Ζώνη Μαντινείας, 4
δηλώσεις για 83,1 στρέμματα), στην ΔΑΟΚ Λάρισας (25 δηλώσεις για 775 στρέμματα), στην
ΔΑΟΚ Κυκλάδων (101 δηλώσεις για 1471 στρέμματα) και στην ΔΑΟΚ Ηρακλείου (12
δηλώσεις για 79,1 στρέμματα).
Αντίθετα οι αμπελουργοί που κινητοποιήθηκαν κυρίως από τους συνεταιρισμούς (όχι σε
όλες τις περιοχές) καταγράφουν ικανοποιητικό αριθμό εισαγωγής στο σύστημα ψηφιακών
Δηλώσεων Συγκομιδής σε νομούς όπως:
Νομός
Βοιωτίας
Ευβοίας
Κορινθίας
Ιωαννίνων
Καρδίτσας
Μαγνησίας
Ημαθίας
Καβάλας
Πέλλας
Φλώρινας
Δωδεκανήσου
Λέσβου
Σάμου

Ψηφιακές Δηλώσεις
639
24.552
218
5.096
508
21.981
135
1.130
188
1.419
132
2.555
159
2.756
161
3.401
167
1.929
263
5.978
463
7.369
356
2.930
1.206
8301

στρέμματα

Με καταληκτική ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2014 για την υποβολή χειρόγραφων Δηλώσεων
Συγκομιδής, τη φετινή χρονιά αναμένεται να υποβληθεί ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός
δηλώσεων και στρεμμάτων, οπότε η πιλοτική εφαρμογή, μπορούμε να πούμε ότι για
πολλούς νομούς ήταν επιτυχής.
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Βέβαια στους νομούς όπου οι ψηφιακές Δηλώσεις είναι λίγες θα πρέπει να διορθωθεί κατά
κύριο λόγο το Αμπελουργικό Μητρώο, που αναστέλλει την εισαγωγή στοιχείων στο
σύστημα, όταν δεν έχει επικαιροποιηθεί στην περίπτωση που ο αμπελουργός υποβάλλει
στοιχεία που δεν έχουν τροποποιηθεί στο Αμπελουργικό Μητρώο. Να τονισθεί ότι στους
ίδιους νομούς στο παρελθόν όπως πχ το 2008 είχαν υποβληθεί πολύ περισσότερες
χειρόγραφες δηλώσεις.
Εν κατακλείδι, η διαδικασία θεωρείται γενικά θετική ως προς την έκβασή της, αφού και πάλι
το 2008 με τον χειρόγραφο τρόπο είχαν υποβληθεί συνολικά 19.908 Δηλώσεις Συγκομιδής
για 213.061,14 στρέμματα, ενώ μέχρι σήμερα και μόνο ψηφιακά συνολικά υποβλήθηκαν
5.337 Δηλώσεις Συγκομιδής για 107.039,1 στρέμματα.
Είναι πλέον προφανές ότι οι αμπελουργοί θα πρέπει από σήμερα, αν είναι δυνατόν, να
επικαιροποιήσουν την καρτέλα τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, ώστε το Φθινόπωρο του
2014, να είναι σε θέση απρόσκοπτα, να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ψηφιακά, αφού
πλέον το ΥΑΑΤ δεν θα δώσει άλλα περιθώρια, εξαιρώντας εκτός των άλλων, τους
αμπελουργούς που δεν υπέβαλλαν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συγκομιδής τους, από
όλα τα μέτρα του τομέα.
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