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ΑΠΟΦΑΣΗ
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Θέµα: «Θέσπιση των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των
Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561,
σχετικά µε τη διαχείριση του αµπελουργικού δυναµικού»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν.
4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και
εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων» (Α΄ 32).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα,
όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2) Τους Κανονισµούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) «για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου, όσον αφορά το αµπελουργικό
µητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση
της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει
να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα», όπως κάθε φορά ισχύει.
β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΕ L
347/20.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και
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την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου».
γ) (EE) µε αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου L 347/20-122013 «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ.
165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ.
485/2008 του Συµβουλίου».
δ) (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισµός της Επιτροπής (ΕΕ L93/09.04.2015)
«για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου» όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αµπελοφυτεύσεων.
ε) (Ε.Ε) αριθ. 2015/561 Εκτελεστικός κανονισµός της Επιτροπής (ΕΕ L 93/09.04.2015) «για
τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης
αµπελοφυτεύσεων.
3) Την µε αριθ. 3534/96217/7-9-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄1995), όπως κάθε φορά ισχύει.
4) Την µε αριθ. 6208/142241/18-12-2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την
εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ.
2015/561, σχετικά µε τη διαχείριση των αδειών για νέες αµπελοφυτεύσεις» (Β΄ 2833), όπως
κάθε φορά ισχύει.
5) Την µε αριθ. 3535/96221/7-9-2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετατροπή δικαιωµάτων φύτευσης σε
άδειες φύτευσης σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄ 1996).
6) Το υπ’ αριθ. 73/23-09-2015 Προεδρικό ∆ιάταγµα «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ /116/23-09-2015).
7) Την µε αριθ. Υ 26/06-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Τσίπρα (Β΄ 2144)
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Μάρκο Μπόλαρη».
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 66 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο
8 του Καν. (Ε.Ε) αριθ. 2015/561.
β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των µη εγκεκριµένων αµπελοφυτεύσεων, όπως
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 71 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 5 του Καν.
(Ε.Ε) αριθ. 2015/560.
γ) οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αµπελοφυτεύσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 62 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του άρθρου 1 του Καν. (Ε.Ε) αριθ. 2015/560.
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δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκοµιδής και η τήρηση του αµπελουργικού µητρώου
σύµφωνα µε τα άρθρα 1-4 και 8, 12, 16-18 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής και το άρθρο
145 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
ε) η υποχρέωση ταξινόµησης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου σύµφωνα µε το άρθρο 81 του
Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Άρθρο 2
Αρµόδιες αρχές
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ως αρµόδιες αρχές ορίζονται:
1) Το Τµήµα «Αµπέλου και Ελαίας» της ∆ιεύθυνσης «Συστηµάτων Καλλιέργειας» του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που είναι αρµόδιο για τη διαχείριση του
αµπελουργικού δυναµικού οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, κάνοντας χρήση των πληροφοριών
που περιλαµβάνονται στο Αµπελουργικό Μητρώο. Εισηγείται την έκδοση των σχετικών
Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των ενωσιακών και
εθνικών διατάξεων και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τη ∆ιεύθυνση
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), για τη σύνταξη και αποστολή των
προβλεπόµενων από την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών ανακοινώσεων στην Ε.Ε.
2) Το Τµήµα «∆ιαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων ∆εδοµένων, Big Data
και Στατιστικών δεδοµένων» της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που είναι αρµόδιο για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την
τήρηση, και την ενηµέρωση/επικαιροποίηση του Αµπελουργικού Μητρώου σύµφωνα µε τις
εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις σε κεντρικό επίπεδο, τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για
την ορθή τήρηση του Μητρώου, καθώς και την έγκαιρη αποστολή στη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων
Καλλιέργειας όλων των απαραίτητων στοιχείων αρµοδιότητάς της για την κοινοποίησή τους στην
Ε.Ε .
3) Το Τµήµα «Μεθόδων, Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστηµάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών» της ∆ιεύθυνσης «Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης», είναι
αρµόδιο για τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρµογής των ∆ηλώσεων Συγκοµιδής, κάνοντας χρήση
των στοιχείων του αµπελουργικού µητρώου, καθώς και την έγκαιρη αποστολή όλων των
απαραίτητων στοιχείων αρµοδιότητάς της, όπως αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, στη
∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας.
4) Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι αρµόδιος για τους ελέγχους του αµπελοοινικού τοµέα που
περιλαµβάνονται στη Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, τη διενέργεια δευτεροβάθµιων
ελέγχων, τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων διασύνδεσης του Αµπελουργικού Μητρώου µε
το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε) και την ανάκτηση τυχόν
χρηµατικών ποσών τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή αχρεωστήτως, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
5) Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας
(∆.Α.Ο.Κ/∆.Α.Ο) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της
κείµενης Εθνικής και Ενωσιακής νοµοθεσίας, κάνοντας χρήση του Αµπελουργικού Μητρώου.
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Επίσης, είναι αρµόδιες για τη λειτουργία, την τήρηση και την ενηµέρωση/επικαιροποίηση του
Αµπελουργικού Μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας αρµοδιότητάς τους. Μεριµνούν για την
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων, τη
διενέργεια των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και τον
έλεγχο των δηλώσεων συγκοµιδής. Προβαίνουν στον εντοπισµό τυχόν µη εγκεκριµένων
φυτεύσεων κάνοντας χρήση του Αµπελουργικού Μητρώου και είναι αρµόδιες για την επιβολή
των χρηµατικών προστίµων στους αµπελουργούς κατόχους µη εγκεκριµένων φυτεύσεων καθώς
και για τη χορήγηση αδειών αναφύτευσης, αδειών φύτευσης από µετατροπή και τη χορήγηση
αδειών εγκατάστασης για αµπελώνες που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς, αλλά και για
αµπελώνες που τα προϊόντα τους προορίζονται για ιδία κατανάλωση.
6) Οι Περιφέρειες της χώρας µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών τους είναι επίσης υπεύθυνες για την
εξασφάλιση της εκρίζωσης των µη εγκεκριµένων φυτεύσεων εντός δύο ετών από τη λήξη της
τετράµηνης περιόδου από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της µη εγκεκριµένης φύτευσης.
Άρθρο 3
Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 81 του Καν. (ΕE) 1308/2013, οι οινοποιήσιµες ποικιλίες, που επιτρέπεται
να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εµβολιάζονται στη χώρα, περιλαµβάνονται στην µε αριθ.
3534/96217/7-9-2015 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και
ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄ 1995), όπως κάθε φορά ισχύει.
2) Τα αµπελοοινικά προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII Μέρος ΙΙ, του Καν(ΕE) αριθ.
1308/2013, όπως και τα αποστάγµατα αµπελοοινικής προέλευσης που περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα ΙΙ του Καν(ΕΕ) αριθ. 110/2008, πρέπει να προέρχονται µόνο από τις οινοποιήσιµες
ποικιλίες της παραγράφου 1.
3) Βασική προϋπόθεση για την ταξινόµηση των οινοποιήσιµων ποικιλιών είναι να πληρούν τους
παρακάτω όρους:
α) να ανήκουν στο είδος Vitis vinifera ή να προέρχονται από διασταύρωση µεταξύ του είδους
Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis,
β) να µην ανήκουν σε µία από τις ακόλουθες ποικιλίες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton
και Hebermont.
4) Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η φύτευση, η αναφύτευση ή ο εµβολιασµός των µη
ταξινοµηµένων οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας και
πειραµάτων, σύµφωνα µε την αριθ. 659/9588/24-01-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύει.
5) Οι εκτάσεις που έχουν φυτευτεί µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για την παραγωγή οίνου,
κατά παράβαση των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εκριζώνονται.
6) Ωστόσο, δεν υπάρχει υποχρέωση εκρίζωσης ήδη φυτεµένων εκτάσεων, όταν η σχετική
παραγωγή προορίζεται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση και µε την προϋπόθεση ότι η
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συνολική έκταση της αµπελουργικής εκµετάλλευσης, µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου δεν
υπερβαίνει το ένα (1) στρέµµα.
Οι αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας λαµβάνουν τα µέτρα που
απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των παραγωγών µε τις παραγράφους 1 έως 6 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
΄Αδειες αναφύτευσης
1) ΄Αδειες αναφύτευσης είναι οι άδειες φύτευσης αµπελώνων σε έκταση ισοδύναµη, από άποψη
καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε και χορηγείται σε παραγωγούς που
έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2016.
2) Οι άδειες αναφύτευσης του παρόντος άρθρου χρησιµοποιούνται στην ίδια εκµετάλλευση στην
οποία πραγµατοποιήθηκε η εκρίζωση και δεν µεταβιβάζονται.
3) Η διάρκεια ισχύος τους είναι τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής τους.
4) Οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών αναφύτευσης µπορούν να υποβληθούν µέχρι το τέλος της
δεύτερης αµπελοοινικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η
εκρίζωση. Σε περίπτωση µη τήρησης των εν λόγω προθεσµιών δεν χορηγείται άδεια
αναφύτευσης.
5) ∆εν χορηγούνται άδειες αναφύτευσης αµπελώνων, στις περιπτώσεις εκρίζωσης µη εγκεκριµένων
φυτεύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 71 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013.
6) Οι άδειες αναφύτευσης εάν δεν χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους
εκπίπτουν.
7) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιµοποιήσει την χορηγούµενη άδεια αναφύτευσης σε
ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου των τριών (3)
ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας
φύτευσης για τα δύο (2) επόµενα ηµερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για
λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης
1) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αµπελώνα, για την
απόκτηση άδειας αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας στην οποία ανήκει το αµπελοτεµάχιο, σχετική αίτηση
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.
2) Η ανωτέρω αίτηση ελέγχεται διοικητικά και στη συνέχεια εξετάζεται µε επιτόπιο έλεγχο
παρουσία του αιτούντα ή εκπροσώπου του, το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή της.
Ως ηµέρα υποβολής νοείται η ηµέρα πρωτοκόλλησης της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία.
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Μετά την πραγµατοποίηση του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται σχετικά πρακτικά ελέγχου
σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 3 «Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου» και 3α «Πρακτικό επιτόπιου
ελέγχου δήλωσης Αµπελοκαλλιέργειας» για κάθε ένα από τα προς έλεγχο αγροτεµάχια
προκειµένου να είναι δυνατή η εισαγωγή των ευρηµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο
Αµπελουργικό Μητρώο.
3)

Ο αιτών µετά τον επιτόπιο έλεγχο προβαίνει στην εκρίζωση του αµπελώνα χωρίς άλλη
ειδοποίηση και ακολούθως ενηµερώνει την αρµόδια Υπηρεσία.

4) Ωστόσο αιτήσεις για χορήγηση άδειας αναφύτευσης µπορούν να υποβληθούν και µετά την
πραγµατοποίηση της εκρίζωσης, σύµφωνα µε την παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ θα πρέπει να προβεί σε διοικητικό έλεγχο
όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη του αµπελώνα µέχρι και δύο αµπελοοινικές περιόδους πριν την
ηµεροµηνία της αίτησης. Ο διοικητικός έλεγχος αφορά την εγγραφή του αµπελοτεµαχίου στο
αµπελουργικό µητρώο και τις δηλώσεις συγκοµιδής του εν λόγω αµπελοτεµαχίου που θα πρέπει
να έχει υποβάλλει ο παραγωγός.
5)

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονοµίας µετά από επιτόπιο
έλεγχο διαπιστώνει την εκρίζωση, συντάσσει το σχετικό πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύµφωνα
µε το Υπόδειγµα 3 και ακολούθως χορηγεί στον αιτούντα άδεια αναφύτευσης σύµφωνα µε το
Υπόδειγµα 2.
Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό
διάστηµα των τριών µηνών από την υποβολή της αίτησης.

Όλες οι µεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αµπελουργικό Μητρώο.
6) Οι άδειες αναφύτευσης που χορηγούνται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονοµίας, καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά µε τη
µορφή του Υποδείγµατος 4 µετά το τέλος κάθε αµπελουργικής περιόδου (31 Ιουλίου) και όχι
αργότερα από τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους στη ∆/νση Συστηµάτων Καλλιέργειας– Τµήµα
Αµπέλου & Ελαίας.

1)

2)
3)

4)

Άρθρο 6
Άδειες από µετατροπή
Η διαδικασία µετατροπής των δικαιωµάτων φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου σε
άδειες φύτευσης καθορίζεται στην µε αριθ. 3535/96221/7-9-2015 Υ.Α. σύµφωνα µε τις
µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και µε το
άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 561/2015.
Οι άδειες φύτευσης από µετατροπή χρησιµοποιούνται µόνο από τον δικαιούχο και δεν
µεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιµοποιήσει την χορηγούµενη άδεια φύτευσης από
µετατροπή, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της έκτασης εντός του προβλεπόµενου χρονικού
ορίου των τριών (3) ετών, τότε υπόκειται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης
δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα δύο (2) επόµενα ηµερολογιακά έτη, εκτός και αν γίνει
αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία.
Οι άδειες από µετατροπή που χορηγούνται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονοµίας, καταγράφονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά µε τη
6
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µορφή του Υποδείγµατος 5 µετά το τέλος κάθε αµπελουργικής περιόδου (31 Ιουλίου) και όχι
αργότερα από τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους στη ∆/νση Συστηµάτων Καλλιέργειας στο
Τµήµα Αµπέλου & Ελαίας.

Άρθρο 7
Εκτάσεις εξαιρούµενες από το καθεστώς αδειοδότησης
1) Σύµφωνα µε το άρθρο 62 παράγραφος 4 του Καν. (ΕE) 1308/2013, δεν απαιτείται άδεια για τη
φύτευση ή αναφύτευση εκτάσεων που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς, για τη σύσταση
µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας, για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αµπελοοινικά προϊόντα
προορίζονται αποκλειστικά και για ιδία κατανάλωση και για εκτάσεις που προορίζονται για νέα
φύτευση, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.
2) Οι εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µητρικών φυτειών
εµβολιοληψίας που φυτεύτηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 έπειτα από χορήγηση
δικαιωµάτων νέας φύτευσης σύµφωνα µε:
α) το άρθρο 7 της αριθ. 659/9588/24-01-2013 (Β΄160) ΚΥΑ ,όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά
εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς και
β) τα άρθρα 4, 6 και 10 της µε αριθ. 3967/41140/2-4-2012 (Β΄1080) απόφαση Υπουργού
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως κάθε φορά ισχύει, όσον αφορά εκτάσεις που
προορίζονται για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας,
συνεχίζουν να συµµορφώνονται µετά την ηµεροµηνία αυτή µε τους όρους που καθορίζονται για
τη χρήση των εν λόγω δικαιωµάτων µέχρι το τέλος της περιόδου του πειράµατος ή της περιόδου
παραγωγής των µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας, για την οποία έχουν χορηγηθεί.
3) Τα προϊόντα που παράγονται από σταφύλια που προέρχονται από εκτάσεις που προορίζονται για
πειραµατικούς σκοπούς ή για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας δεν µπορούν να
διατεθούν στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια της πειραµατικής περιόδου ή της παραγωγής των
µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας.
4) Μετά το πέρας των εν λόγω περιόδων, ο παραγωγός είτε:
α) λαµβάνει άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 64 ή 68 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη
σχετική έκταση, ούτως ώστε τα σταφύλια που παράγονται στην εν λόγω έκταση και τα
αµπελοοινικά προϊόντα που παράγονται από τα σταφύλια αυτά να µπορούν να διατίθενται
στο εµπόριο· είτε
β) εκριζώνει τη σχετική έκταση µε δικά του έξοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 71 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
5) Η φύτευση ή αναφύτευση από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εκτάσεων των οποίων τα αµπελοοινικά
προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) η εν λόγω έκταση δεν υπερβαίνει τα 0,1 εκτάρια (ha)
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β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν ασχολείται µε την εµπορική παραγωγή οίνου ή την εµπορική
παραγωγή άλλων αµπελοοινικών προϊόντων.
6) Οι φυτεύσεις που αφορούν εκτάσεις που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς ή για τη
σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας ή για ιδία κατανάλωση δεν υπόκεινται σε
κοινοποιήσεις στην Ε.Ε.
7) Ο παραγωγός που απώλεσε ένα αµπελώνα, λόγω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων υπέρ δηµοσίου
συµφέροντος, βάσει του εθνικού δικαίου, έχει το δικαίωµα να φυτέψει νέα έκταση, υπό την
προϋπόθεση α) ότι ο αµπελώνας υπό απαλλοτρίωση δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί και β) ότι
η νεοφυτευθείσα έκταση δεν υπερβαίνει το 105 % από άποψη καθαρής καλλιέργειας της έκτασης
που έχασε.
Άρθρο 8
Μη εγκεκριµένες φυτεύσεις/ Σύσταση επιτροπών ελέγχου µη εγκεκριµένων φυτεύσεων
1) Οι ταξινοµηµένες οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου µπορούν να φυτευτούν, να αναφυτευτούν
ή να εµβολιαστούν µόνο στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί σχετική άδεια φύτευσης
σύµφωνα µε τα άρθρα 64, 66 και 68 του Καν (ΕΕ) 1308/2013, εκτός των περιπτώσεων του
άρθρου 7 της παρούσης.
2) Οι εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, χωρίς την απαιτούµενη
άδεια φύτευσης θεωρούνται µη εγκεκριµένες φυτεύσεις και αποκλείονται από εθνικά ή
ενωσιακά µέτρα στήριξης.
3) Οι εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς αντίστοιχη άδεια φύτευσης σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν δύνανται να νοµιµοποιηθούν και οι κάτοχοι των εν
λόγω εκτάσεων υποχρεούνται να εκριζώσουν τα αµπέλια τους µε ιδία δαπάνη. Στους εν λόγω
παραγωγούς επιβάλλονται χρηµατικές ποινές σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του παρόντος
άρθρου.
4) Ο έλεγχος της τήρησης της απαγόρευσης φυτεύσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
χωρίς άδεια φύτευσης διενεργείται από τις ∆.Α.Ο.Κ., µε βάση το Αµπελουργικό Μητρώο και
τις σχετικές οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Συστηµάτων Καλλιέργειας και της ∆ιεύθυνσης
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ. Στον έλεγχο περιλαµβάνεται διοικητική ή και
επιτόπια εξέταση. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται για όλα τα ελεγχόµενα αµπελοτεµάχια.
Κατά τον διοικητικό έλεγχο της νοµιµότητας φύτευσης αµπελώνα σύµφωνα µε τις οδηγίες της
∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συµπληρώνεται πρακτικό διοικητικού ελέγχου και
προσκοµίζονται από τον παραγωγό ή αναζητούνται στην ∆.Α.Ο.Κ αποδεικτικά στοιχεία για
την αιτιολόγηση της νοµιµότητας φύτευσής τους. Τα αµπελοτεµάχια που ελέγχονται για την
νοµιµότητα φύτευσής τους, µπορούν να µεταβιβαστούν (ενοικίαση/αγοροπωλησία) µε την
προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της νοµιµότητας θα πραγµατοποιηθεί στον παραγωγό που
µεταβιβάζεται το τεµάχιο (η παρατυπία ακολουθεί το τεµάχιο). ∆εν είναι δυνατή η κατάτµηση
ενός αµπελοτεµαχίου «εν δυνάµει» µη εγκεκριµένης φύτευσης σε αµπελοτεµάχια του ενός
(1) στρέµµατος και η µεταβίβασή (ενοικίαση/αγοροπωλησία) τους, µε σκοπό την
«νοµιµοποίηση» τους ως αµπελοτεµάχια για «ιδία κατανάλωση». Ο επιτόπιος έλεγχος
διενεργείται για τα ελεγχόµενα αµπελοτεµάχια για τα οποία δεν προκύπτει αιτιολόγηση για
την νόµιµη φύτευσή τους από τον διοικητικό έλεγχο καθώς και στις περιπτώσεις που
8
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υποδεικνύει η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο
συµπληρώνεται το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3. Εάν και µετά
τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η ύπαρξη µη εγκεκριµένης φύτευσης, τότε η υπηρεσία
ειδοποιεί εγγράφως και µε αποδεικτικό παραλαβής τον ενδιαφερόµενο για εκρίζωση. Ο
ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προβεί σε εκρίζωση και να ειδοποιήσει εγγράφως την
αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ η οποία θα πρέπει να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο για την διαπίστωση της
εκρίζωσης και να επιβάλει την ποινή όπως αυτή περιγράφεται στην παραγράφου 8, του
παρόντος άρθρου.
5) Για τον προβλεπόµενο διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των εν δυνάµει µη εγκεκριµένων
φυτεύσεων, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται
τριµελής επιτροπή (αµπελοοινικού τοµέα) αποτελούµενη από ένα γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο
Τ.Ε, από ένα τοπογράφο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε και ένα εξειδικευµένο υπάλληλο που διαθέτει
τη γνώση και την εµπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού
τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος Π.Ε ή τεχνολόγος Τ.Ε, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου
χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος για τα αµπελοοινικά
θέµατα γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε της ∆/νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονοµίας.
6) Ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την λήψη κάθε
απόφασης σχετικής µε τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7, στην
οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
7) Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, συνίσταται σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα µε απόφαση του Περιφερειάρχη, τριµελής επιτροπή, η οποία
αποτελείται από υπαλλήλους της ∆/νσης Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής
Οικονοµίας εξαιρουµένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθµιο έλεγχο της παρ. 5
του παρόντος άρθρου, στην συγκεκριµένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον
είναι γεωπόνος. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό µε πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή
απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές και ανέγκλητες και
κοινοποιούνται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο. Οι εν λόγω αποφάσεις προσβάλλονται µόνο
στα αρµόδια δικαστήρια.
8) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καν (Ε.Ε) 2015/560, οι οικονοµικές κυρώσεις που επιβάλλονται
στους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν µη εγκεκριµένες φυτεύσεις έχουν ως εξής:
α) χρηµατική ποινή 6.000 €/ ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω
φυτεύσεων εντός των τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει
κοινοποιηθεί η παρατυπία,
β) χρηµατική ποινή 12.000 €/ ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω
φυτεύσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από τη λήξη της τετράµηνης περιόδου,
γ) χρηµατική ποινή 20.000 €/ ha, αν ο παραγωγός εκριζώσει το σύνολο των εν λόγω
φυτεύσεων µετά το πρώτο έτος από τη λήξη της τετράµηνης περιόδου,
Οι χρηµατικές ποινές προς τους παραγωγούς επιβάλλονται σύµφωνα µε το συνηµµένο
Υπόδειγµα 6.
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9) Σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν προχωρήσουν σε εκριζώσεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες των
περιφερειών µε απόφαση του Περιφερειάρχη, εξασφαλίζουν µε κάθε πρόσφορο µέσο την
εκρίζωση των φυτεύσεων αυτών εντός δύο ετών από τη λήξη της τετράµηνης περιόδου από
την ηµεροµηνία διαπίστωσης της µη εγκεκριµένης φύτευσης. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν
τους παραγωγούς.
Τα σχετικά έξοδα υπολογίζονται µε αντικειµενικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος της
εργασίας, τη χρήση µηχανηµάτων και τη µεταφορά ή άλλες δαπάνες. Στο κόστος αυτό
προστίθενται οι εφαρµοστέες κυρώσεις της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10) Τα στοιχεία των αµπελοτεµαχίων των οποίων η έκταση αποτελεί περίπτωση που
περιγράφεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου ενηµερώνονται στο Αµπελουργικό Μητρώο,
µε βάση τα αποτελέσµατα των επιτόπιων ελέγχων και τις οδηγίες τήρησης του
Αµπελουργικού Μητρώου, από τις αρµόδιες ∆.Α.Ο.Κ., και κοινοποιούνται µετά την 31η
Ιουλίου έκαστου έτους, σύµφωνα µε τoν Υπόδειγµα 8 στη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων
Καλλιέργειας στο Τµήµα Αµπέλου & Ελαίας.
11) Οι χρηµατικές κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται µε απόφαση
Περιφερειάρχη, βεβαιώνονται ως έσοδο του δηµοσίου και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κώδικα Κ.Ε.∆.Ε.
.

Άρθρο 9
Φύτευση νέου αµπελώνα

1) Oι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας χορηγούν στον
κάτοχο άδειας φύτευσης πριν τη φύτευση του νέου αµπελώνα και για ισοδύναµη έκταση «Άδεια
εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου»
(Υπόδειγµα 9), λαµβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCΟ3 και των άλλων
τεχνικών χαρακτηριστικών.
2) Ο κάτοχος άδειας φύτευσης, πριν τη φύτευση του νέου αµπελώνα θα πρέπει να συµµορφώνεται
µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Το πολλαπλασιαστικό υλικό που θα χρησιµοποιήσει θα πρέπει να πληρεί τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α µε αριθ. 258676/29-09-2003 «Τεχνικός
κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου»
(Β΄ 1517), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την Κ.Υ.Α µε αριθ. 282465/18-082006 (Β΄ 1412) και όπως κάθε φορά ισχύει.
Πιο αναλυτικά, το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συνοδεύεται από :
i) τριπλότυπο διάθεσης, στην περίπτωση προµήθειάς του από επιχείρηση παραγωγής και
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού της Χώρας µας, ή
ii) τιµολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής, στην περίπτωση προµήθειάς του από επιχείρηση
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού της Χώρας µας ή από επιχείρηση που παρέχει στη
Χώρα µας διασυνοριακά ανάλογες υπηρεσίες, χωρίς να έχει εγκατάσταση στην Ελληνική
επικράτεια, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. µε αριθ. 196033/30-12-2011 (Β΄ 51), όπως κάθε
φορά ισχύει, ή

10

10

ΑΔΑ: Ω4204653ΠΓ-796

iii) τιµολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής και αντίγραφο πληρωµής ανταποδοτικού τέλους,
στην περίπτωση προµήθειάς του πολλαπλασιαστικού υλικού από επιχείρηση άλλου
κράτους µέλους της Ε.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υ.Α. µε αριθ.
104400/132326/30-10-2013 (Β΄ 2949), όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου για όλη την επικράτεια,
εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιµατικών συνθηκών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόριζα υποκείµενα.
γ) Η φύτευση πραγµατοποιείται µε τις συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες σύµφωνα µε την
αριθ. 3534/96217/7-9-2015 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόµηση οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει.
δ) Η εγκατάσταση της νέας αµπελοφυτείας πραγµατοποιείται µε ελάχιστο αριθµό πρέµνων 250
ανά στρέµµα και για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέµνα ανά στρέµµα.
Κατ΄ εξαίρεση για την ποικιλία Όψιµο Εδέσσης στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας όταν
καλλιεργείται µε το σύστηµα µόρφωσης «κρεβατίνα», η εγκατάσταση της αµπελοφυτείας
πραγµατοποιείται µε ελάχιστο αριθµό 110 πρέµνα ανά στρέµµα.
ε) Να διαθέτει κατά περίπτωση τους ακόλουθους τίτλους ιδιοκτησίας:
i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν τίτλους
ιδιοκτησίας/κυριότητας ως εξής:
iα) Συµβόλαια αγοράς νοµίµως µεταγραµµένα,
iβ) Αποδοχή κληρονοµιάς,
iγ) Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
iδ) Κτήση µε προσκύρωση,
iε) Με δικαστική απόφαση απονοµή κυριότητας,
iστ) Κληρονοµητήριο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία προσκόµισης από τον ιδιοκτήτη
οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός µπορεί να προσκοµίσει
αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης του αµέσως προηγούµενου
οικονοµικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωµένο το συγκεκριµένο τεµάχιο,
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.
ii) Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν
συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή
χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
iiα) αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
iiβ) αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κ.λ.π) και τη χρονική περίοδο της µίσθωσης,
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iiγ) έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών (αφορά
τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και
τα χρησιδάνεια).
iiδ) σε περίπτωση λήξης ή διακοπής συµφωνητικού µίσθωσης θα πρέπει οι
ενδιαφερόµενοι να µεριµνήσουν ώστε να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές στο
αµπελουργικό µητρώο όσον αφορά τον κάτοχο της έκτασης.
Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια φύτευσης γίνεται δεκτό ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης
(ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι άνω των επτά (7)
ετών. Παραστατικά κατοχής για µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε
παρελθόντα χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόµιµης κατοχής που αναγράφουν
σε σχέση µε την ηµεροµηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστηµα
των άνω των επτά (7) ετών.
Σε περιπτώσεις συµβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται συµβολαιογραφικό
έγγραφο και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο. Τα
µισθωτήρια έγγραφα πρέπει να είναι θεωρηµένα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ, σύµφωνα µε το
άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Β΄ 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος».
Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη ∆.Ο.Υ. για συγκεκριµένους λόγους (µίσθωµα
µικρότερο από ορισµένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά µε την προϋπόθεση ότι η αρµόδια
∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους συγκεκριµένους αυτούς λόγους.
3) Στην περίπτωση που o παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του άλλα αµπελοτεµάχια και
επιθυµεί τη φύτευση αµπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ιδία
κατανάλωση, τότε η αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής
Οικονοµίας χορηγεί µόνο «Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας
αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου» (Υπόδειγµα 9) για έκταση η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ένα (1) στρέµµα και η έκταση αυτή καταγράφεται στο Α.Μ.
4) Στην περίπτωση που παραγωγός κάτοχος αµπελοτεµαχίου του οποίου τα προϊόντα
προορίζονται αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση επιθυµεί να αυξήσει την αµπελουργική του
εκµετάλλευση για την παραγωγή προϊόντων προς εµπορία, υποχρεούται στην αίτηση για την
απόκτηση άδειας νέας φύτευσης να συµπληρώσει το αντίστοιχο πεδίο, έτσι ώστε στην άδεια
φύτευσης που θα αποκτήσει να περιλαµβάνεται και η έκταση του αµπελοτεµαχίου/
αµπελοτεµαχίων που προοριζόταν για ιδία κατανάλωση.
5) Στην περίπτωση φύτευσης αµπελώνων που προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς η
αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας χορηγεί
µόνο «Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων
αµπέλου» (Υπόδειγµα 8), για έκταση η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) στρέµµατα
και µετά από τη σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ και έγκρισή της
από τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας.
6) Κάθε περίπτωση φύτευσης αµπελώνα δηλώνεται άµεσα στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας, η οποία προβαίνει σε διενέργεια
επιτόπιου ελέγχου µε υπόδειξη της θέσης και των ορίων του αµπελοτεµαχίου ή
αµπελοτεµαχίων από τον υπόχρεο παραγωγό για την διαπίστωση της φύτευσης και στην
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εισαγωγή των αποτελεσµάτων του επιτόπιου ελέγχου στο Αµπελουργικό Μητρώο, σύµφωνα
µε τις οδηγίες, αρµοδίως. Ως αµπελοτεµάχιο νοείται η συνεχόµενη έκταση του αγροτεµαχίου
που καλύπτεται από φυτά αµπέλου και δεν ταυτίζεται πάντα µε την έκταση του τεµαχίου.
Οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εντός του αµπελοτεµαχίου (π.χ. δρόµος, κτήριο, λεκάνη
ύδατος, συστοιχίες δέντρων)·καθώς και οι εκτάσεις εντός του αγροτεµαχίου χωρίς φυτά
αµπέλου, άνω των 100 µ2 πρέπει να εξαιρούνται από την έκταση. Τα µεµονωµένα δέντρα θα
µπορούσαν να υπολογίζονται ως έκταση αµπελώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν
επιδοτούνται, (2) επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεµάχιο χωρίς δέντρα και (3) δεν
υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται µε
την υποδειχθείσα µεθοδολογία από την ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που είναι
σύµφωνη µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποδείξεις
της τεχνικής υπηρεσίας της Ε.Ε. (JRC) προκειµένου να είναι εφικτή η εισαγωγή των
αποτελεσµάτων στο Αµπελουργικό Μητρώο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συµπληρώνεται το
Υπόδειγµα 3α - Πρακτικό επιτοπίου ελέγχου δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας για κάθε
αµπελοτεµάχιο και επιβεβαιώνονται οι καταγραφές του Αµπελουργικού Μητρώου. Για τον
εντοπισµό και την λήψη των συντεταγµένων των κορυφών του αµπελοτεµαχίου
χρησιµοποιούνται όργανα προσδιορισµού θέσης µε χρήση δορυφόρων (GPS). Κατά την
εργασία γραφείου µε την χρήση της εφαρµογής τήρησης των µητρώων εισάγονται και
ενσωµατώνονται τα αποτελέσµατα στο Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον
Ελαιοκοµικό Τοµέα και το Αµπελουργικό Μητρώο (Σ.Γ.Π Ε.Τ. & Α.Μ.) στην
αλφαριθµητική και στην χαρτογραφική βάση του Αµπελουργικού Μητρώου.
Άρθρο 10
Αµπελουργικό Μητρώο/ Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.)
1) Ως Αµπελουργικό Μητρώο (Α.Μ.) ορίζεται το σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών, που
δοµείται από µια αλφαριθµητική και µια χαρτογραφική βάση και περιλαµβάνει όλες τις
πληροφορίες για τις αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις και για τους καλλιεργητές/παραγωγούς που
αναφέρονται στα άρθρα 1-4, 8, 12, 16-18 και στο Παράρτηµα Ι του Καν (ΕΚ) 436/2009 της
Επιτροπής.
To αµπελουργικό µητρώο (Α.Μ.) επιπλέον περιλαµβάνει τις πληροφορίες για το δυναµικό
παραγωγής της χώρας όπως προβλέπεται στο άρθρο 145 του Καν. (ΕΚ) 1308/2013.
Το Αµπελουργικό Μητρώο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου του αµπελοοινικού
τοµέα.
2) Σε εφαρµογή του άρθρου 61 του Καν (ΕΚ) 1306/2013 εξασφαλίζεται ότι οι διοικητικές
διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου εκτάσεων µέσω του Α.Μ επιτρέπουν χωρίς προβλήµατα ή
συγκρούσεις, την κοινή λειτουργία και την ανταλλαγή δεδοµένων µε το Ο.Σ.∆.Ε.
Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωµένων στοιχείων των δύο βάσεων
(Αµπελουργικού Μητρώου και Ο.Σ.∆.Ε) κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων και των
δράσεων του αµπελοοινικού τοµέα (π.χ. αναδιάρθρωση αµπελώνων, βιολογική γεωργία,
γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα) θα πρέπει κατά την ενηµέρωση του Αµπελουργικού Μητρώου
αλλά και αντίστροφα, κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, να επιβεβαιώνονται τα
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καταγεγραµµένα στοιχεία των δύο βάσεων από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των
στοιχείων των αµπελοτεµαχίων και της καλλιεργητικής τους κατάστασης).
Άρθρο 11
∆ηλώσεις συγκοµιδής
Οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για
οινοποίηση, υποχρεούνται αµέσως µετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκοµιδής
σύµφωνα µε τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών οι οποίες ορίζονται µε
εγκύκλιο από τη ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Καλλιέργειας του ΥΠ.Α.Α.Τ και δεν µπορεί να είναι
αργότερα από τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους.
1) Οι δηλώσεις συγκοµιδής υποβάλλονται από τους υπόχρεους αµπελουργούς οινοποιήσιµων
ποικιλιών µε τη βοήθεια πληροφοριακών συστηµάτων και σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς οδηγίες
που εκδίδει η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
2) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκοµιδής:
α) οι αµπελοκαλλιεργητές των οποίων οι εκµεταλλεύσεις τους καταλαµβάνουν λιγότερο από 0,1
εκτάριο αµπελώνα και το παραγόµενο προϊόν τους προορίζεται για οικιακή κατανάλωση και
δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εµπόριο µε οποιαδήποτε µορφή.
β) οι οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της
παραγωγής τους (υποβάλλουν δήλωση παραγωγής).
Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση µέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι
αµπελουργικής εκµετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκοµιδής.
3) ∆εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκοµιδής οι αµπελουργοί που
είναι µέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν
λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο ή οινοποιείο στο οποίο παραδίδει οργάνωση παραγωγών του
αµπελοοινικού τοµέα.
4) Οι αµπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση
και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται µε τη µορφή τελικού προϊόντος στον αµπελουργό,
υποχρεούνται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκοµιδής και δήλωση παραγωγής.
5) Oι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µηδενική δήλωση συγκοµιδής στις
περιπτώσεις όπου:
α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων
καιρικών φαινοµένων (αποζηµιώσεις ΕΛ.Γ.Α)
β) κατέχουν νέους αµπελώνες που δεν έχουν µπει στην παραγωγή [µέχρι τρία (3) έτη από το έτος
φύτευσης]
6) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκοµιδής που δεν υποβάλουν
τις δηλώσεις αυτές κατά τις ηµεροµηνίες που ορίζει η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.,
αποκλείονται των διαφόρων ευεργετηµάτων των µέτρων που προβλέπονται, (πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, πρόγραµµα στήριξης των µικρών νησιών του
Αιγαίου), για την τρέχουσα και την επόµενη αµπελοοινική περίοδο.
14
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Ωστόσο, η υπέρβαση των ηµεροµηνιών που έχουν οριστεί κατά 10 εργάσιµες ηµέρες το
µέγιστο, επισύρει αναλογική µείωση των καταβλητέων ποσών για την τρέχουσα αµπελοοινική
περίοδο σε επιδοτούµενα προγράµµατα, σε ποσοστό 1% για κάθε µέρα καθυστέρησης.
7) Οι ∆.Α.Ο.Κ µετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρµόδιες ∆/νσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ,
εντέλλονται να προβούν σε έλεγχο των δηλώσεων.

Άρθρο 12
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθ. 3323/99635/1-8-2014
(Β΄2176) κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «∆υναµικό
παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου».

Άρθρο 13
Υποδείγµατα
Για την εφαρµογή της παρούσας παρατίθενται εννέα (9) έντυπα Υποδειγµάτων, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:
•

Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας αναφύτευσης (Υπόδειγµα 1)

•

Χορήγηση άδειας αναφύτευσης (Υπόδειγµα 2)

•

Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγµα 3)

•

Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας (Υπόδειγµα 3α)

•

Συγκεντρωτικός πίνακας αδειών αναφύτευσης στα χέρια των παραγωγών (Υπόδειγµα 4)

•

Συγκεντρωτικός πίνακας αδειών από µετατροπή στα χέρια των παραγωγών (Υπόδειγµα 5)

•

Επιβολή προστίµου για κατοχή µη εγκεκριµένης αµπελουργικής έκτασης (Υπόδειγµα 6)

•

΄Ενσταση προς τις ∆/νσεις Αγροτικής Oικονοµίας & Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας
(Υπόδειγµα 7)

•

Συγκεντρωτικός πίνακας εκτάσεων µη εγκεκριµένων φυτεύσεων (Υπόδειγµα 8)

• Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων αµπέλου
(Υπόδειγµα 9)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………….
(Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.)

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………………..……………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….………………
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:………………………………………………………………………………………………………
ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..…………………………………………….
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….………………………………………………………………………………………….……
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….…………………………………………..
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….…………………………………….….
AΔΤ …………………………………………………………………………….…. ΑΦΜ: …………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………….
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:……………………………………………………………………..
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:……………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):………………………………………………………………………………………………………..

Σας γνωρίζω ότι είμαι κάτοχος του αμπελώνα όπως περιγράφεται κατωτέρω και
α) προτίθεμαι να τον εκριζώσω
β) τον έχω εκριζώσει στις ……………… (ημ/νια)
Α/Α

∆.∆ιαμέρισμα/Τοποθεσία

Κωδικός
αμπελοτεμαχίου

Κωδικός
Ποικιλίας

Ονομασία
ποικιλίας

ΠΟΠ /ΠΓΕ/
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΠ/ΠΓΕ

Έτος
φύτευσης

Αποδεκτή
έκταση
(στρ.)

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με την Υ.Α με αριθ. ……………………….

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ημερομηνία……………..

Ημερομηνία…………………………
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

Θεωρήθηκε (σφραγίδα)
Ο ελεγκτής Γεωπόνος
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή)

(*)Δεν χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής εάν προσέρχεται αυτοπροσώπως
με την ταυτότητά του
(**) Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης
16

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ * ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(**)
(σφραγίδα-υπογραφή)

ΑΔΑ: Ω4204653ΠΓ-796
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………………………………….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ………………………………..
ΤΜΗΜΑ………………………………………………
Ταχ. Δ/νση:……………………………………………
Ταχ. Κώδικας:…………………
Τηλ:……………………

Αρ. Πρωτ:
……………,

/ /20…..

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Την Υ.Α με αριθ. ……………………………
2. Την υποβληθείσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με αρ. πρωτ. ………………………….
του/της
…………………………………………………………………………………………………
………
3. Τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκαν.
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ
Στον/στην……………………………………………........(Ονοματεπώνυμο)
του…………………….(πατρώνυμο)
με Α.Φ.Μ. ………………………….. άδεια αναφύτευσης συνολικής έκτασης ……………(στρ.)
για φύτευση αμπελώνα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.
Η εν λόγω άδεια δεν μεταβιβάζεται.

Η άδεια αναφύτευσης
…………………………….

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

από

τον

δικαιούχο

μέχρι

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ……………………….

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(2)

1. Αναδιάρθρωση & μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων
(2)
2. ΄Ελεγχο μη εγκεκριμένων φυτεύσεων
3. Αμπελουργικού Δυναμικού όσον αφορά:(2)
α) Χορήγηση άδειας αναφύτευσης
β) Φύτευση βάσει αδείας (3) …………………………………

(1)

ΑΔΑ: Ω4204653ΠΓ-796

………...…………………... ΓΙΑ :





Σήμερα …………………..η τριμελής Επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την υπ΄αριθμ. ………………….απόφαση του …………..……………………………….,
αποτελούμενη από τους: …………………………………………………………………………., ………………………………………………………………..,
................................................................................, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. ……………………………Υ.Α πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στα κάτωθι
αμπελοτεμάχια του παραγωγού:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………………………………………
Δήμος / Κοινότητα: …………………………………………………

ΑΦΜ: …………………

και παρουσία των: ………………………….…………..………………………………………….……………………………………………....………
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο

ΝΑΙ

ΟΧΙ





Τρόπος: ……………………………….
Αν ΝΑΙ, ημερομηνία ειδοποιήσης : ……………………… Διάρκεια:………………..
Διαπιστώθηκαν:
1. Παρατυπία εκ προθέσεως

2. Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης

3. Άρνηση ελέγχου

4. Απειλή ή χρήση βίας

5. Απουσία μετά από ειδοποίηση

6. Ψευδής δήλωση

Η συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα σημεία 1- 6 της παραγράφου αυτής, θα πρέπει να αιτιολογείται στις παρατηρήσεις
Βεβαιώνεται η καλή γεωργική κατάσταση του αμπελοτεμαχίου/ων(2)
ΝΑΙ

ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(8)

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ή (ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

Ημερομηνία ……………………..
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

(Ονοματεπώνυμο- Υπογραφές)

(Ονοματεπώνυμο- Υπογραφές-Σφραγίδα της Δ.Α.Ο.Κ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ή (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(1)Συμπληρώνεται με τις λέξεις αίτησης ή πιστοποίησης μέτρων κατά περίπτωση.
(2) Τσεκάρεται κατά περίπτωση.
(3) Προσδιορίστε την προέλευση της αδείας (άδεια αναφύτευσης,άδεια φύτευσης από μετατροπή, άδεια νέας φύτευσης).
(4) Αναφέρεται κατά περίπτωση.
(5) Σημειώνεται ΠΟΠ ή ΠΓΕή ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ.
(6) Tα στρ. συμπληρώνονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου (στρογγυλοποίηση).
(7)Τσεκάρονται τα μέτρα στην περίπτωση ελέγχου πιστοποίησης των.
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(8) Σε περίπτωση αλλαγής θέσης σημειώνεται η νέα θέση (Δημοτικό διαμέρισμα, Τοποθεσία) και ο νέος χαρτογραφικός κωδικός του αμπελοτεμαχίου.

Έγκριση/ Απόρριψη

Βελτίωση τεχνικών
διαχείρισης
Χορήγηση άδειας
αναφύτευσης
΄Ελεγχος μη
εγκεκριμένης φύτευσης

Αναφύτευση
Φύτευση βάσει
αδείας
Επανεμβολιασμός

Εκρίζωση

ΜΕΤΡΑ(7)
Αποδεκτή

Υπολογιζόμενες
αποκλίσεις(1,5 x Π)

Μετρηθείσα
(Με χρήση GPS)

ΕΚΤΑΣΗ(6) (στρ.)
Δηλωθείσα

Αριθμός πρέμνων/στρ.

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Ζώνη ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή
(5)
ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ

Χαρτογραφικός
κωδικός
αμπελοτεμαχίου

Τοποθεσία

Α/Α

Ποικιλία / Κωδικός

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
(επισυναπτόμενο πρακτικό ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας)

ΑΔΑ:
Ω4204653ΠΓ-796
Ηµεροµηνία
Ελέγχου ............................

Yπόδειγµα 3α

∆.Α.Ο.Κ. :
4β

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1. ....................................................................................................... / ∆ιεύθυνση ....................................................... 1
1. ....................................................................................................... / ∆ιεύθυνση ....................................................... 1
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ:
Απόσπασµα σε Α4
/ Pocket PC
/GPS
/Μετροταινία
/ GIS (στο γραφείο)
Άλλο
…………

1. Στοιχεία Παραγωγού:
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Φύλλο:
Eτος γεν.

Α.Τ.:

Α.Φ.Μ.:
∆ΟΥ:

ΤΚ:

ΚΑΤΟΙΚΙA:

Τρ 043

Τηλ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:

ΠΑΛ.ΚΩ∆.ΠΑΡ.:

2. Γενικά στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ:

∆ΗΜ. ∆ΙΑΜ.:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Α.Τ.:

Ιδιοκτήτης:

Σ

/ Λ

• Κωδικός ποικιλίας:

Σ

/ Λ

• Κωδικός υποκειµένου:

Σ

/ Λ

• Αποστάσεις φύτευσης: επί γραµµής/ µεταξύ γραµµών:

Σ

/ Λ

• Πρέµνα ανά στρέµµα:

• Κωδικός αριθµός ζώνης ΠΟΠ:

Σ / Λ
Σ / Λ
...........................................
Σ / Λ

• Κωδικός αριθµός ζώνης Τοπικού Οίνου:

Σ

/ Λ

• Κατηγορία κατάταξης εδάφους:

Σ

/ Λ

• Κατηγορία κατάταξης αµπελώνα:

Σ

/ Λ

• Υφιστάµενα δικαιώµατα:

Σ

/ Λ

• Συνιστώµενη – Επιτρεπόµενη ποικιλία:

Σ

/ Λ

• Μορφή καλλιέργειας:

Σ

/ Λ

• Τρόπος µόρφωσης:

Σ

/ Λ

• Μηχανοκαλλιέργεια:

Σ

/ Λ

• Άρδευση:

Σ

/ Λ

• Κατηγορία στρεµ/κής Σουλτανίνας και Κορινθιακής:

Σ

/ Λ

• Εκθεση:

Σ

/ Λ

• Υγεία καλλιέργειας:

Σ

/ Λ

Σ

/ Λ

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς:

Ποσοστό Ιδιοκτησίας:

3. Γεωπονικά στοιχεία:

• Ετος φύτευσης:

4. Χαρτογραφικά στοιχεία:

AA

Σ / Λ
Σ / Λ
...........................................
Σ / Λ

• Κλίση:
• Υψοµετρική ζώνη:
• Ανάγλυφο:

Σ / Λ
Σ / Λ
...........................................
Σ / Λ

• Eκταση αµπελοτεµαχίου περιόδου .............:
∆ηλωθείσα από τον παραγωγό στο ΑΜ (στρ)
Αποδεκτή στο ΑΜ (στρ)
Μετρηθείσα επιτόπου (στρ):

AA

Εντός των αποδεκτών ορίων(συµπληρώνεται στο γραφείο

AA

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥ:

...........................................
Σ / Λ
Σ / Λ
Σ / Λ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (Ονοµατεπώνυµο, Ιδιότητα, Παρατηρήσεις, Υπογραφή)

1.
2.
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Ονοµατεπώνυµο, Παρατηρήσεις, Υπογραφή)

1.
2.

Σελίδα 1 απο 4
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ:
Ονοµατεπώνυµο Παραγωγού:
Α.∆.Τ.:
Νοµός:

Α.Φ.Μ.:
∆ήµος:

Τοποθεσία:

Κλίµακα χάρτη 1:2500

ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Οι µετρήσεις προέκυψαν από φωτοερµηνεία

Σελίδα 2 από 4
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Όρια αµπελοτεµαχίου(Σκαρίφηµα µε µετρήσεις GPS):

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (Ονοµατεπώνυµο, Υπηρεσία, Υπογραφή)
1.
2.
3.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (Ονοµατεπώνυµο, Ιδιότητα, Παρατηρήσεις, Υπ
1.
2.
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ / Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (Ονοµατεπώνυµο, Παρατηρήσεις, Υπο
1.
2.

Σελίδα 3 από 4
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:
Συντεταγµένες αµπελοοτεµαχίου

Κεντροειδές αµπελοτεµαχίου

Σελίδα 4 από4
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4
Αρ. Πρωτ:………….
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………..
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ………………………………………………..

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ

∆.∆/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆.
ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
(13 ΨΗΦΙΟ)

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)
ΖΩΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ

(1 δεκαδικό)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΖΩΝΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΛΗΞΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΠ/ ΠΓΕ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 201…
Ο αρμόδιος γεωπόνος (Υπογραφή)
* Σε περίπτωση που τα αμπελοτεμάχια επεκτείνονται σε ζώνες ή περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ποικιλίες,
χρησιμοποιούνται περισσότερες γραμμές του πίνακα για την περιγραφή τους.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5

Αρ. Πρωτ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………..
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ………………………………………………..

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α∆ΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ
ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ.)

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ

(1 δεκαδικό)
∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΠΟ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΖΩΝΗ
ΠΟΠ

ΖΩΝΗ
ΠΓΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΠ/
ΠΓΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 201…
Ο αρμόδιος γεωπόνος (Υπογραφή)
* Σε περίπτωση που τα αμπελοτεμάχια επεκτείνονται σε ζώνες ή περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ποικιλίες,
χρησιμοποιούνται περισσότερες γραμμές του πίνακα για την περιγραφή τους.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ….
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ………………….
Τμήμα: ……
Ταχ. Δ/νση:

/ /20….
Αριθ. Πρωτ………
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενο
ΚΟΙΝ:

«Επιβολή προστίμου για κατοχή μη εγκεκριμένης αμπελουργικής έκτασης»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 282 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224).
2. Το άρθρο 71 του Καν (Ε.Ε) 1308/2013 και το άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 560/2015
3. Το διοικητικό και τον από………….. επιτόπιο έλεγχο καθώς και την εξέταση όλων των
απαραίτητων στοιχείων που προκύπτουν από το Αμπελουργικό Μητρώο (αλφαριθμητικά και
χαρτογραφικά στοιχεία) σε συνδυασμό με την φωτοερμηνεία ορθοφωτοχαρτών,(όπου υπάρχει αυτή
η δυνατότητα) από τα οποία διαπιστώθηκε η εκ μέρους του/της…………………κατοχή μη
εγκεκριμένου/νων φυτεμένου/νων αγροτεμαχίου/ων συνολικής έκτασης…….. στρεμμάτων.
4. Την από ………έγγραφη ειδοποίηση της Δ/νσης ……………….. για την υποχρέωση εκρίζωσης.
5. Το γεγονός ότι ο/η……………….. προέβη σε εκρίζωση του/των μη εγκεκριμένων φυτεμένου/νων
αγροτεμαχίου/ων συνολικής έκτασης…….. στρεμμάτων που βρίσκονται στην κατοχή του/της εντός
………… μηνών από την έγγραφη ειδοποίηση της παρατυπίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιβάλλουμε στον/στην…………………… πρόστιμο ύψους …….€ ήτοι ……….. €/στρέμμα. Το
ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής :
 Αγροτεμάχιο ….. (κωδικός αγροτεμαχίου) έκταση …….στρ. × …… Ευρώ = ……Ευρώ
 Αγροτεμάχιο ….. (κωδικός αγροτεμαχίου) έκταση …….στρ. × …….Ευρώ = ……Ευρώ
 Αγροτεμάχιο ….. (κωδικός αγροτεμαχίου) έκταση …….στρ. × ……. Ευρώ = ……Ευρώ
2. To πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/η σε ποσοστό 50% στην Τράπεζα
της Ελλάδος στο λογαριασμό 26670/0 και σε ποσοστό 50% στο λογαριασμό …………….. της
Τράπεζας…………… (αφορά Περιφερειακή Ενότητα), εντός τριάντα (30) ημερών από την
επίδοση της παρούσας απόφασης
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η οφείλει να υποβάλει στην Οικονομική υπηρεσία της Περιφερειακής
Ενότητας……………………..τις ανωτέρω αποδείξεις κατάθεσης του προστίμου.
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4. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το συνολικό
ποσό του προστίμου βεβαιώνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του/της
ενδιαφερόμενου/ης Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
5. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας κατά της παρούσας απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί με αποδεικτικό παραλαβής στον/στην ενδιαφερόμενο/η.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή, Σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………..

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………….
(Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ………………………………………………………..…….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ………………………………………………….
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:…………………………………………………………………………………………….……....
ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..…………………………………………..
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………………………..
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………….……
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….…………………………………….…..
AΔΤ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
ΑΦΜ:…………………………………………………………..…………….Δ.Ο.Υ…………………………………………………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………..…...
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………..…
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:…………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:………………………………………………………………………………………

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΝΣΤΑΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Συνημμένα:
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ**
(σφραγίδα-υπογραφή)

Ημερομηνία…………………………
Ο /Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η

______________________________
(Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)
**Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8
Αρ. πρωτ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………..
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ………………………………………………..

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20… Έως 31η ΙΟΥΛΙΟΥ 20…

ΕΚΤΑΣΗ
(στρ)

Εκριζωθείσες από τους
παραγωγούς κατά τη διάρκεια
της αμπελουργικής περιόδου

Μη εγκεκριμένες που δεν έχουν
εκριζωθεί παρά την κοινοποιήση
της παρατυπίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………… 20…
Ο αρμόδιος γεωπόνος (Υπογραφή)

* Σε περίπτωση που τα αμπελοτεμάχια επεκτείνονται σε ζώνες ή περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ποικιλίες,
χρησιμοποιούνται περισσότερες γραμμές του πίνακα για την περιγραφή τους.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ……………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………

HMEΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ

Χορηγείται στον/στην …………………………………………………………………………………………………………….
του………...………………………………κάτοικο του ∆ήμου / ∆ημοτικού ∆ιαμερίσματος / Κοινότητας……………………..
……………………………. με Α.Φ.Μ.……..………...………. η άδεια εγκατάστασης αμπελώνα με τα παρακάτω στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ:

∆ΗΜΟΣ/∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:……………………….
ΘΕΣΗ:……………………………………………………………………(τοπωνύμιο)
13ΨΗΦΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ……………………………………..
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡ.:………………………………………………………………..
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟΥ:………………………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

CaCO3

α/α

ΟΛΙΚΟ
%

ΕΝΕΡΓΟ
%

Χαρακτηρισμός
εδάφους και λοιπά
στοιχεία

προσαρμοζόμενα υποκείμενα
ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

* Αναφέρεται το χαρτογραφικό υπόβαθρο

……………/…./….
O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Συνημμένα κατά περίπτωση:
α) Τριπλότυπο διάθεσης πολ/κου υλικού από φυτώριο
β) Τιμολόγιο/δελτίο αποστολής
γ) Αντίγραφο πληρωμής ανταποδοτικού τέλους

29

ΑΔΑ: Ω4204653ΠΓ-796

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

16
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Για Ενέργεια:
1. Περιφέρειες του Κράτους
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονοµίας - Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονοµίας - Έδρες τους
3. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τµήµα ∆ιαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων ∆εδοµένων, Big Data και
Στατιστικών δεδοµένων
4. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τµήµα Μεθόδων, Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών

Για Κοινοπoίηση:
1. European Commission
D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
C.2.Vin, spiritueux, produits horticoles, cultures specialisees
200 Rue de La Loi B-1049
Brussels- Belgium
2. ΜΕΑ (Γεωργικό τµήµα) Rue Jacques De Lalaing 19-21
Brussels, 1040 Belgium
3. Γραφείο Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου
4. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Μ. Μπόλαρη
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Ν. Στουπή
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
κ. Χ. Κασίµη
7. Γραφείο Προϊσταµένης Γεν. ∆/νσης Βιώσιµης Φυτ. Παραγωγής
κας. Ε. Αθανασοπούλου
8. ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής
Τµήµα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών
9.

∆ιεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών
Τµήµα Πολλαπλασιαστικού Υλικού ∆ενδρωδών και Αµπέλου

10. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ∆/νση ∆ιαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης ∆ικαιωµάτων
Τµήµα Προγραµµάτων Ενισχύσεων φορέων
11. Ε.∆.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ
12. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
13. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
14. Σύνδεσµος Ελληνικών Φυτωρίων Αντιφυλλοξηρικής αµπέλου

Αγίας Βαρβάρας 4 Λαµία, Τ.Κ. 35100
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