ΑΠΟΦΑΣΗ 39996/2003 : « Επιβολή ανταποδοτικής εισφοράς στους
αμπελοκαλλιεργητές και στα οινοποιεία υπέρ της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) ».
Α'. Θεσπίζεται ανταποδοτική εισφορά η οποία θα υπολογίζεται επί των ετησίως
παραγόμενων ποσοτήτων σταφυλικής παραγωγής και παραγωγής οίνου.
Υπόχρεοι καταβολής της ανταποδοτικής εισφοράς είναι:
Οι αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων σταφυλιών που έχουν
-υποχρέωση υποβολής ετήσιας Δήλωσης Συγκομιδής, σύμφωνα με την
417718/28.11.2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.
-Τα οργανωμένα οινοποιεία που έχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας Δήλωσης
Παραγωγής Οίνου, σύμφωνα με την 398581/27.9.2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας.
Το ύψος της ανταποδοτικής εισφοράς και ο τρόπος υπολογισμού της καθορίζονται
μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ο.Α.Ο.
Κατ' εξαίρεση για την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο το ύψος της ανταποδοτικής
εισφοράς καθορίζεται μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ε.Δ.Ο.Α.Ο., ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων της και
συνίσταται για μεν τους αμπελλοκαλλιεργητές σε 0,05€ ανά 100 κιλά σταφυλιών των
συνολικών ποσοτήτων των Δηλώσεων Συγκομιδής, ανεξαρτήτως προορισμού τους,
για δε τα οργανωμένα οινοποιεία σε 0,10€ ανά 100 λίτρα επιτραπέζιων και τοπικών
οίνων και σε 0,20€ ανά 100 λίτρα οίνων Q.Ρ.R.D. των Δηλώσεων Παραγωγής οίνου.
Με την ίδια ως άνω διαδικασία είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ύψους της
εισφοράς ανά τριετία, της πρώτης αναπροσαρμογής δυναμένης να πραγματοποιηθεί
μετά την πάροδο δύο (2) τουλάχιστον ετών από την δημοσίευση της παρούσας
απόφασης.
Β'. Οι ανωτέρω εισφορές που βαρύνουν τους αμπελοκαλλιεργητές και τα
οργανωμένα οινοποιεία δεν μειώνουν τις κοινοτικές ενισχύσεις, οι οποίες
καταβάλλονται εξ ολοκλήρου και στο ακέραιο στους δικαιούχους, ούτε πλήττουν την
κοινή οργάνωση της οικείας (ΚΟΑ) του αμπελοοινικού τομέα.
Γ΄. Τα συνολικά ποσά της εισφοράς αποδίδονται στην Ε.Δ.Ο.Α.Ο. από τους
οινοποιούς, οι οποίοι παρακρατούν και την εισφορά από τους αμπελοκαλλιεργητές επί
των τιμολογίων αγοράς σταφυλιών. Οι οινοποιοί υποχρεούνται να αποδίδουν τις
εισπραχθείσες από τους αμπελοκαλλιεργητές εισφορές, αλλά και τις εισφορές που
τους βαρύνουν εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία είσπραξής τους. Οι εισφορές
αυτές προορίζονται για κάλυψη δαπανών που απορρέουν άμεσα από τη άσκηση των
δραστηριοτήτων της Ε.Δ.Ο.Α.Ο. και όχι για κάλυψη διοικητικών της δαπανών.
Δ'. Η Ε.Δ.Ο.Α.Ο. εκδίδει σταδιακά και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε
αμπελουργικής περιόδου «Πιστοποιητικό Διεπαγγελματικής Ενημερότητας», για τα
οινοποιεία που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις της ίδιας αμπελουργικής
περιόδου. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης της οινοποιητικής
επιχείρησης (κωδικός επιχείρησης, κωδικός τεχνικής εγκατάστασης) και
συνυποβάλλεται από τα οινοποιεία στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας
(ΔΑΑ/Γ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) κατά την υποβολή της δήλωσης
παραγωγής της επόμενης αμπελουργικής περιόδου.
Απαγορεύεται η άρνηση παραλαβής της ανωτέρω δήλωσης παραγωγής από τις
ΔΑΑ/Γ των Ν.Α. σε περίπτωση που δεν συνυποβληθεί με τη δήλωση και το
«Πιστοποιητικό Διεπαγγελματικής Ενημερότητας», εφόσον η άρνηση αυτή θα έχει ως
αποτέλεσμα την εξαίρεση του δικαιούχου από τα κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα, τα

παρεμβατικά μέτρα του τομέα, τη χορήγηση ενισχύσεων καθώς και τη δυνατότητα
εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων.
Ε'. Οι αρμόδιες Δ/νσεις των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας καθώς
και οι ΔΑΑ/Γ στις Ν.Α., ενημερώνουν την Ε.Δ.Ο.Α.Ο. για τα στοιχεία των Δηλώσεων
Συγκομιδής και Παραγωγής κάθε αμπελουργικής περιόδου, αμέσως μόλις τις παραλάβουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

