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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Θέµα: «∆υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 1 παρ. 2 και του άρθρου 3 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και 
προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
β) 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).  
γ) 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. 1234/2007 του Συµβουλίου (L 299/16.11.2007) «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα 
γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ»)», όπως ισχύει. 
β) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30.6.2008) «για τη θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα 
προγράµµατα στήριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό παραγωγής 
και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα», όπως ισχύει. 
γ) (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 
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για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς των 
προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αµπελοοινικό τοµέα», όπως 
ισχύει. 
δ) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΕ L 
347/20.12.2013) της 17ης ∆εκεµβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συµβουλίου»  

3) Την αριθ. Υ 478/09-07-2014 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Παρασκευά 
Κουκουλόπουλου» (Β΄1880/10-07-2014). 
4) 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 τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για τη 
διαχείριση του ∆υναµικού παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου και ειδικότερα 
ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής σχετικά µε τις παράνοµες 
φυτεύσεις, τα δικαιώµατα φύτευσης, το εθνικό αποθεµατικό δικαιωµάτων φύτευσης, τις 
δηλώσεις συγκοµιδής, τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα και την τήρηση του 
αµπελουργικού µητρώου που αναφέρονται στα άρθρα 85α-85ιδ του Τµήµατος ΙVα 
«∆υναµικό παραγωγής στον αµπελοοινικό τοµέα», Υποτµήµατα Ι, ΙΙ του Καν (ΕΚ) 
1234/2007 του Συµβουλίου, στα άρθρα 55-66 και 74-75 του Τίτλου IV «∆υναµικό 
παραγωγής», στο άρθρο 81 του τίτλου V «Έλεγχοι στον αµπελοοινικό τοµέα» του Καν 
(ΕΚ) 555/08 της Επιτροπής και στα άρθρα 1-4 και 8, 12, 16-18 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της 
Επιτροπής. 

 
Άρθρο 2 

Αρµόδιες αρχές 
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης ως αρµόδιες αρχές ορίζονται: 

1) Η ∆ιεύθυνση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων (Π.Α.Π.) ∆ενδροκηπευτικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών 
Καρπών, είναι αρµόδια για τη διαχείριση του αµπελουργικού δυναµικού οινοποιήσιµων 
ποικιλιών αµπέλου, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στη βάση 
δεδοµένων του Αµπελουργικού Μητρώου. Εισηγείται την έκδοση των σχετικών 
Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των κοινοτικών 
και εθνικών διατάξεων, και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητρώων και τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής, 
για τη σύνταξη και αποστολή των προβλεπόµενων από την Κοινή Οργάνωση των 
Γεωργικών Αγορών ανακοινώσεων στην Ε.Ε. 

2)  Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων είναι αρµόδια για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την  
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ενηµέρωση/επικαιροποίηση του Αµπελουργικού Μητρώου σε κεντρικό επίπεδο και  
διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους για την ορθή τήρηση των Μητρώων. 

3 ) 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 δευτεροβαθµίων διασταυρωτικών ελέγχων µε τα αµπελοτεµάχια της Ενιαίας 
Αίτησης, ανάκτηση τυχόν χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόµως ή 
αχρεωστήτως, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4 ) Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας των οικείων 
Περιφερειακών Ενοτήτων είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της κείµενης Εθνικής και 
Ενωσιακής νοµοθεσίας, κάνοντας χρήση της βάσης δεδοµένων του Αµπελουργικού 
Μητρώου. Επίσης, είναι αρµόδιες για τη λειτουργία, τη διαχείριση, 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 παράνοµων φυτεµένων εκτάσεων 
κάνοντας χρήση της χαρτογραφικής βάσης του Αµπελουργικού Μητρώου και είναι 
αρµόδιες επίσης για την επιβολή των χρηµατικών προστίµων στους παραβάτες 
αµπελουργούς των παράνοµων φυτεµένων εκτάσεων, την είσπραξή τους, καθώς και για 
τη χορήγηση & µεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης, δικαιωµάτων νέας φύτευσης και 
δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό. Η αρµοδιότητα έκδοσης 
αποφάσεων αναζήτησης παρανόµως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών καθώς και 
επιβολής χρηµατικών ποινών και προστίµων, µεταβιβάζεται στην Περιφέρεια. 

 

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. 814/16068/05-02-2014 (Β’225) απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων “Ταξινόµηση ποικιλιών αµπέλου και ποικιλιών 
σταφιδοποιίας”, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ταξινόµησης των οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου καθορίζεται στην µε αριθ. 659/9588/24-01-2013 
(Β΄160) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών 
και ∆ικτύων και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως κάθε φορά 
ισχύει.  

 

Άρθρο 4 
Μεταβατική απαγόρευση φύτευσης αµπέλων 

1) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 81 του Καν. (ΕE) 1308/2013, απαγορεύεται η 
φύτευση αµπελώνων µε ταξινοµήσιµες οινοποιήσιµες ποικιλίες, έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2015. 

2) Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015, απαγορεύεται επίσης ο επανεµβολιασµός 
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που έχουν ταξινοµηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 της 
παρούσας, σε ποικιλίες άλλες πλην των οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που 
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.  
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3) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, οι φυτεύσεις και ο επανεµβολιασµός που 
αναφέρονται σ’ αυτές, επιτρέπονται εφόσον καλύπτονται από: 

α) νέο δικαίωµα φύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 6 της παρούσας. 

β) δικαίωµα αναφύτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 7 της παρούσας. 

γ) δικαίωµα φύτευσης που παρέχεται από το Εθνικό αποθεµατικό, κατά την έννοια του 
άρθρου 12 της παρούσας 

 

Άρθρο 5 

Παράνοµες φυτεύσεις/Σύσταση επιτροπών ελέγχου παράνοµων φυτεύσεων 

1)  Παράνοµες φυτεύσεις, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 85α, 85β, 85γ και 85δ του Καν 
(ΕΚ) 1234/2007 και των άρθρων 55, 56 και 57 του Καν (ΕΚ) 555/2008, είναι οι 
εκτάσεις που φυτεύτηκαν µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, χωρίς αντίστοιχο 
δικαίωµα φύτευσης, πριν ή µετά την 31η Αυγούστου 1998.  

2) Οι εκτάσεις που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωµα φύτευσης σύµφωνα µε την 
παρ. 1, δεν δύνανται να νοµιµοποιηθούν και οι κάτοχοι των εν λόγω εκτάσεων 
υποχρεούνται να εκριζώσουν άµεσα τα αµπέλια τους µε ιδία δαπάνη. 

3) Στην περίπτωση που οι κάτοχοι δεν προβούν στην εκρίζωση άµεσα, επιβάλλεται 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 1, χρηµατική ποινή 12.000 €/ ha που ισχύει για 
ένα έτος από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του προστίµου. Η κύρωση επιβάλλεται εκ 
νέου κάθε δώδεκα µήνες, περίοδος η οποία υπολογίζεται µετά τη λήξη της 
προαναφερθείσας ηµεροµηνίας, εφόσον η παράνοµη φυτεµένη έκταση συνεχίζει να 
υφίσταται. 

4)  Εν αναµονή της εκρίζωσης σύµφωνα µε την παρ. 2, τα σταφύλια και τα προϊόντα που 
παράγονται από σταφύλια προερχόµενα από εκτάσεις που αναφέρονται στην ιδία ως 
άνω παράγραφο, επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά µόνο για σκοπούς 
απόσταξης µε αποκλειστικά έξοδα του παραγωγού σύµφωνα µε τις διαδικασίες που 
ορίζουν τα άρθρα 56 και 57 του Καν (ΕΚ) 555/2008. Τα προϊόντα που λαµβάνονται από 
την απόσταξη δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή αλκοόλης µε 
κεκτηµένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol. ή χαµηλότερο.  

5)  Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση της παρ. 4, επιβάλλεται στον 
παραγωγό πρόστιµο 1500 Ευρώ/ha, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2, ποινή η οποία είναι 
ανεξάρτητη από την υποχρέωση της εκρίζωσης και την χρηµατική ποινή της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου. 

6)  Οι εκτάσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο Αµπελουργικό 
Μητρώο και ανακοινώνονται µετά την 31 Ιουλίου έκαστου έτους, από τις αρµόδιες 
∆ΑΟΚ, σύµφωνα µε τoυς πίνακες  1,3,7 του Παραρτήµατος XIII του Καν. (ΕΚ) 555/08 
στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών.  

7)  Ο έλεγχος της τήρησης της απαγόρευσης φυτεύσεων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες 
αµπέλου χωρίς νόµιµο δικαίωµα διενεργείται από τις ∆ΑΟΚ, µε βάση το Αµπελουργικό 
Μητρώο και τις σχετικές οδηγίες των ∆/νσεων ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής και της ∆/νσης 
∆ιαχείρισης Μητρώων. Στον έλεγχο περιλαµβάνεται διοικητική εξέταση ή και επιτόπια. 
Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται για όλα τα ελεγχόµενα αµπελοτεµάχια. Κατά τον 
διοικητικό έλεγχο της νοµιµότητας φύτευσης αµπελώνα σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
∆/νσης ∆ιαχείρισης Μητρώων, συµπληρώνεται πρακτικό διοικητικού ελέγχου και 
προσκοµίζονται από τον παραγωγό αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιολόγηση. Τα 
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αµπελοτεµάχια που ελέγχονται για την νοµιµότητα φύτευσής τους, µπορούν να 
µεταβιβαστούν µε την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της νοµιµότητας θα πραγµατοποιηθεί 
στον παραγωγό που µεταβιβάζεται το τεµάχιο (η παρανοµία ακολουθεί το τεµάχιο). ∆εν 
είναι δυνατή η κατάτµηση ενός τεµαχίου «εν δυνάµει» παράνοµου σε  τεµάχια του ενός 
στρέµµατος και η µεταβίβασή τους, µε σκοπό την «νοµιµοποίηση» τους ως τεµάχια µε 
δικαίωµα «ιδιοκατανάλωσης». 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 υποδεικνύει η ∆/νση 
∆ιαχείρισης Μητρώων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συµπληρώνεται το πρακτικό 
επιτόπιου ελέγχου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3. Εάν και µετά τον επιτόπιο έλεγχο 
διαπιστωθεί η παράνοµη φύτευση τότε η υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον 
ενδιαφερόµενο για άµεση εκρίζωση. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν 
συµµορφωθεί, τότε επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 3 µε απόφαση του Περιφερειάρχη. 

8)  Για τον διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο των εν δυνάµει παράνοµων φυτεύσεων, µε 
απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται τριµελής 
επιτροπή (αµπελοοινικού τοµέα) αποτελούµενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ, 
από ένα τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ και ένα εξειδικευµένο υπάλληλο που διαθέτει 
τη γνώση και την εµπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού 
τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος ΤΕ, ο οποίος διαθέτει γνώσεις 
ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρµόδιος για τα 
αµπελοοινικά θέµατα γεωπόνος ΠΕ ή ΤΕ της ∆/νσης Αγροτικής Oικονοµίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας. 

9) 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 4, στην οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονοµίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία.  

10)  Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 9 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 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 ανέγκλητες και κοινοποιούνται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο. Τα 
αποτελέσµατα ελέγχου της εν λόγω επιτροπής είναι οριστικά και προσβάλλονται µόνο 
στα αρµόδια δικαστήρια.  

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 ΚΕ∆Ε. 

 
Άρθρο 6 

∆ικαιώµατα νέας φύτευσης 
Χορηγούνται δικαιώµατα νέας φύτευσης σε παραγωγούς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) όσον 
αφορά εκτάσεις που: 



 6

1) προορίζονται για πειραµατικούς σκοπούς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αριθµ. 
659/9588/24-01-2013 (Β΄160) ΚΥΑ όπως κάθε φορά ισχύει. 

2) προορίζονται για τη σύσταση µητρικών φυτειών εµβολιοληψίας σύµφωνα µε 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. 

 

Άρθρο 7 
∆ικαιώµατα αναφύτευσης 

1)  ∆ικαίωµα αναφύτευσης είναι το δικαίωµα φύτευσης αµπελώνων σε έκταση ισοδύναµη,  
από άποψη καθαρής παραγωγής, προς την εκριζωθείσα έκταση. 

2) Τα δικαιώµατα αναφύτευσης είναι: 

α) ∆ικαιώµατα αναφύτευσης σε ισχύ στα χέρια των παραγωγών που χορηγήθηκαν πριν 
την 31 Ιουλίου 2008, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται πριν από το τέλος της 
όγδοης αµπελουργικής περιόδου που έπεται εκείνης κατά την οποία 
πραγµατοποιήθηκε η εκρίζωση.  

β) ∆ικαιώµατα αναφύτευσης που χορηγούνται µετά την 1η Αυγούστου 2008 δυνάµει του 
Καν (ΕΚ) 1234/2007 και δύνανται να χρησιµοποιηθούν πριν το τέλος της πέµπτης 
αµπελουργικής περιόδου, που έπεται εκείνης κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η 
εκρίζωση. 

Τα δικαιώµατα αναφύτευσης των περιπτώσεων α και β του παρόντος άρθρου, εάν δεν 
χρησιµοποιηθούν κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος, επιστρέφουν στο Εθνικό 
αποθεµατικό της χώρας. 

3)  ∆εν χορηγούνται δικαιώµατα αναφύτευσης αµπέλων, στις περιπτώσεις που έχουν     
εκριζωθεί άµπελοι από εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 του Καν (ΕΚ) 
555/2008.  

 

Άρθρο 8 
∆ιαδικασία χορήγησης δικαιώµατος αναφύτευσης 

1)  Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προτίθεται να προβεί σε εκρίζωση αµπελώνα, για 
την απόκτηση δικαιώµατος αναφύτευσης, υποβάλλει στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας στην οποία ανήκει το 
αµπελοτεµάχιο, σχετική αίτηση σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα 5. 

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. 

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. 
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4)  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 δικαίωµα 
αναφύτευσης σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 6. 

Όλες οι µεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αµπελουργικό Μητρώο. 
5)  Τα δικαιώµατα αναφύτευσης που χορηγούνται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας, καταγράφονται και αποστέλλονται µετά το 
τέλος κάθε αµπελουργικής περιόδου και όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου εκάστου 
έτους στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής – Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών 
σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 7. 

 

Άρθρο 9 
Φύτευση νέου αµπελώνα 

1) Oι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας χορηγούν 
στον κάτοχο “δικαιώµατος φύτευσης” πριν τη φύτευση του νέου αµπελώνα και για 
ισοδύναµη έκταση, «Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών 
µοσχευµάτων αµπέλου» (Υπόδειγµα 8), λαµβάνοντας υπόψη την περιεκτικότητα του 
εδάφους σε CaCo3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο κάτοχος δικαιώµατος 
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 ΚΥΑ 258676/29-09-2003 «Τεχνικός 
κανονισµός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασµού της 
αµπέλου» (ΦΕΚ 1517/Β’/2003) όπως κάθε φορά ισχύει και όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ 282465/18-08-2006 (ΦΕΚ 1412/Β’/2006), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί εµπορίας υλικών 
αγενούς πολλαπλασιασµού της αµπέλου. 

β) Είναι υποχρεωτική η χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου για όλη την 
επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών 
εδαφοκλιµατικών συνθηκών δεν µπορεί να αναπτυχθεί η φυλλοξήρα, στα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόριζα υποκείµενα. 

γ) Η φύτευση πραγµατοποιείται µε τις συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες σύµφωνα 
µε την αριθ. 814/16068/05-02-2014 (Β’225) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων «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. 

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, 
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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, κλπ) και τη χρονική περίοδο της 
µίσθωσης, 

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). 

Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια η διάρκεια µίσθωσης θα 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.  

2) Στην περίπτωση που o παραγωγός δεν έχει στην κατοχή του άλλα αµπελοτεµάχια και 
επιθυµεί την φύτευση αµπελώνα του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά 
για οικογενειακή κατανάλωση, 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 το ένα (1) στρέµµα. Στην περίπτωση που παραγωγός 
κάτοχος αµπελοτεµαχίου του οποίου τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για 
οικογενειακή κατανάλωση επιθυµεί να αυξήσει την αµπελουργική του εκµετάλλευση 
παράγοντας προϊόντα προς εµπορία, υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια 
∆ΑΟΚ ώστε στα δικαιώµατα φύτευσης που θα αποκτήσει είτε από το Εθνικό 
Αποθεµατικό είτε από µεταβίβαση, να περιλαµβάνεται και η έκταση του 
αµπελοτεµαχίου που προοριζόταν για οικογενειακή κατανάλωση. 

3) Κάθε περίπτωση φύτευσης αµπελώνα δηλώνεται άµεσα στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας, η οποία προβαίνει σε 
πιστοποίηση της φύτευσης και µεριµνά για την εγγραφή του στο Μητρώο, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Μητρώων. Ο παραγωγός αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να υποδείξει την ακριβή θέση και έκταση των αµπελοτεµαχίων του. 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 
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και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 δέντρα ανά εκτάριο. Οι επιτόπιοι έλεγχοι 
διενεργούνται µε την υποδειχθείσα µεθοδολογία από την ∆/νση ∆ιαχείρισης µητρώων 
που είναι σύµφωνη µε τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας της Ε.Ε. (JRC) προκειµένου τα αποτελέσµατα να 
είναι εφικτό να εισάγονται στο Αµπελουργικό Μητρώο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο 
συµπληρώνεται το Υπόδειγµα 3α - Πρακτικό επιτοπίου ελέγχου δήλωσης 
αµπελοκαλλιέργειας 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 που προβλέπονται στους Καν. (ΕΚ) 1234/2007, Καν. 
(ΕΚ) 555/2008.  
Το Αµπελουργικό Μητρώο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου του 
αµπελοοινικού τοµέα. 

2) Σε εφαρµογή του άρθρου 194α του Καν (ΕΚ) 1234/2007 και της παρ. 2 του άρθρου 77 
του Καν (ΕΚ) 555/2008 εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου 
εκτάσεων συνάδουν µε το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε) και 
επιτρέπουν χωρίς προβλήµατα ή συγκρούσεις, την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή 
στοιχείων µε το ΟΣ∆Ε.  

Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωµένων στοιχείων των δύο 
βάσεων (Αµπελουργικού Μητρώου και ΟΣ∆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 καταγεγραµµένα στοιχεία των δύο βάσεων 
από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αµπελοτεµαχίων 
και της καλλιεργητικής τους κατάστασης).  
 

Άρθρο 11 
Μεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης 

1)  Τα δικαιώµατα αναφύτευσης που αποκτώνται σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας, 
µπορούν να µεταβιβαστούν εν όλω ή εν µέρει σε άλλη εκµετάλλευση σε όλη τη χώρα 
εφόσον: 
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α) Ένα µέρος της σχετικής εκµετάλλευσης µεταβιβάζεται σε άλλη εκµετάλλευση. 

β) Η εκµετάλλευση αποδέκτης, χρησιµοποιεί τα δικαιώµατα αναφύτευσης:  

i) για φύτευση οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου των οποίων η παραγωγή 
προορίζεται για οίνους µε προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης ή 
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη ή 

ii) για εγκατάσταση µητρικής φυτείας εµβολιοληψίας 

γ) ∆εν οδηγεί σε συνολική αύξηση του δυναµικού παραγωγής, ιδίως όταν 
πραγµατοποιούνται µεταβιβάσεις από µη αρδευόµενες σε αρδευόµενες εκτάσεις. 

δ) Σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώµατα αναφύτευσης από µεταβίβαση ισχύουν για 
φύτευση ισοδύναµης έκτασης και µόνο για το σκοπό που εγκρίθηκε η µεταβίβαση. 

ε) Τα δικαιώµατα αναφύτευσης δεν προέρχονται από εκτάσεις που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για κατανάλωση του αµπελοκαλλιεργητή. 

στ) Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου που µεταβιβάζεται ορίζεται στο 1 στρέµµα. 

ζ) Τα δικαιώµατα αναφύτευσης από µεταβίβαση σε µία εκµετάλλευση δεν µπορούν να 
µεταβιβαστούν εκ νέου σε τρίτη εκµετάλλευση. 

η) Σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στην χορηγηθείσα άδεια αναφύτευσης από µεταβίβαση, τότε η άδεια αυτή ανακαλείται 
µε έγγραφη πράξη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής 
Οικονοµίας και η φυτευθείσα έκταση κρίνεται ως παράνοµα φυτευθείσα και 
ακολουθείται ότι προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία. 

2) Η διαδικασία µεταβίβασης δικαιωµάτων αναφύτευσης έχει ως εξής: 
α) Η µεταβίβαση του δικαιώµατος αναφύτευσης µπορεί να γίνει ή µε την υποβολή 
αιτήσεων/Υπεύθυνων δηλώσεων µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, τόσο του 
κατέχοντος την άδεια αναφύτευσης όσο και του ενδιαφεροµένου να αποκτήσει το 
συγκεκριµένο δικαίωµα αναφύτευσης, σύµφωνα µε τα συνηµµένα Υποδείγµατα 9 και 
10, ή µε συµβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτων µεταξύ των 
συµβαλλοµένων, στην οποία θα περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία των Υποδειγµάτων 9 
και 10.  
β) Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα κατατίθενται από τον 
ενδιαφερόµενο ή τους ενδιαφεροµένους στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής που εξέδωσε την αρχική άδεια αναφύτευσης. 
γ) Η αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας, 
αφού προβεί στους απαραίτητους ελέγχους, και ιδιαίτερα στο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1, χορηγεί άδεια αναφύτευσης από µεταβίβαση 
δικαιώµατος, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 11. 
δ) Τα στοιχεία µεταβίβασης δικαιωµάτων αναφύτευσης µεταξύ εκµεταλλεύσεων 
καταγράφονται σε κάθε ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής 
Οικονοµίας και τηρείται σχετικό αρχείο.  

ε) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταβίβασης του δικαιώµατος 
αναφύτευσης, όλες οι µεταβολές καταγράφονται υποχρεωτικά στο Αµπελουργικό 
Μητρώο. 
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Άρθρο 12 
Εθνικό αποθεµατικό δικαιωµάτων φύτευσης 

1) Για την καλύτερη διαχείριση του δυναµικού παραγωγής, τηρείται το «Εθνικό 
Αποθεµατικό», σύµφωνα µε τα άρθρα 85ι και 85ια του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του 
Συµβουλίου και του άρθρου 65 του Καν (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής. 

Το Αποθεµατικό αυτό τηρείται για όσο χρόνο εφαρµόζεται µεταβατικό καθεστώς 
δικαιωµάτων φύτευσης, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 65 και 66 του Καν 
(ΕΚ) 555/08. 

Βασική αρχή λειτουργίας του Αποθεµατικού είναι ότι η µεταβίβαση δικαιωµάτων µέσω 
αυτού δεν οδηγεί σε αύξηση του δυναµικού παραγωγής της χώρας.  

2) Τα ακόλουθα δικαιώµατα φύτευσης επιστρέφουν στο Εθνικό Αποθεµατικό εάν δεν 
χρησιµοποιηθούν εντός των καθορισµένων προθεσµιών: 

α) δικαιώµατα νέας φύτευσης, 

β) δικαιώµατα αναφύτευσης, 

γ) δικαιώµατα φύτευσης που χορηγήθηκαν από το αποθεµατικό. 

3)  Οι παραγωγοί µπορούν να µεταβιβάζουν δικαιώµατα αναφύτευσης που κατέχουν στο 
Εθνικό Αποθεµατικό µε υπεύθυνη δήλωση που καταθέτουν στην οικεία ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν µετά από διασταυρωτικό διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο 
µεταξύ τηρούµενων βάσεων δεδοµένων του Υπ.Α.Α.Τ. και άλλων φορέων (για τις οποίες 
είναι υποχρεωτική η καταγραφή της αµπελοκαλλιέργειας), εκτάσεις ανενεργές για τις 
οποίες δεν έχουν ζητηθεί δικαιώµατα αναφύτευσης, οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών 
καλούνται άµεσα & εγγράφως επί αποδείξει στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ για να τους 
χορηγηθούν -εάν δικαιούνται- δικαιώµατα αναφύτευσης για ανάλογη έκταση και χρονική 
ισχύ. 

Εάν οι κληθέντες παραγωγοί δεν παρουσιαστούν εντός προθεσµίας 30 ηµερολογιακών 
ηµερών στις κατά τόπους αρµόδιες ∆ΑΟΚ ή παρουσιαστούν και δεν ζητήσουν να τους 
χορηγηθούν τα δικαιούµενα ενδεχοµένως δικαιώµατα, τότε τα δικαιώµατα αναφύτευσης 
περιέρχονται αυτόµατα στο Εθνικό Αποθεµατικό.  

Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας 
υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρµόδια ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής τα ανωτέρω 
δικαιώµατα το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους. 

4) Τα περιερχόµενα δικαιώµατα στο Εθνικό Αποθεµατικό µπορεί να προέρχονται από 
αµπελώνες των οποίων η παραγωγή προορίζεται για οίνους προστατευόµενης ονοµασίας 
προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων µε ένδειξη της 
οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων. 

5) Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου για τη χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το 
Αποθεµατικό ορίζεται το ένα (1) στρέµµα. 

6) Τα δικαιώµατα φύτευσης που χορηγούνται από το Εθνικό Αποθεµατικό πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν (να γίνει η φύτευση) πριν από το τέλος της δεύτερης αµπελοοινικής 
περιόδου που έπεται αυτής κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν χορηγηθεί. 

Αν δεν χρησιµοποιηθούν παύουν να ισχύουν και επανέρχονται στο Εθνικό Αποθεµατικό. 

7) Τα χορηγούµενα δικαιώµατα από το Εθνικό Αποθεµατικό δεν µεταβιβάζονται. 
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Άρθρο 13 

Χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης από το αποθεµατικό 
1) Η κατανοµή των δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό γίνεται δωρεάν 
και διενεργείται µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής – Τµήµα 
Αµπέλου & Ξηρών Καρπών, τηρώντας τις εξής προτεραιότητες: 

 

Α) Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους : 
i. Οι Νέοι γεωργοί: 

Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, διαθέτουν 
επαρκή επαγγελµατική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για 
πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε το σηµείο α) της 
παραγ. 1. του άρθρου 85ια του Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου. 

ii.  Οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες κάτοχοι αµπελουργικής εκµετάλλευσης κατά 
προτεραιότητα: 

α) χωρίς όριο µεγέθους εκµετάλλευσης στα µικρά νησιά κάτω των 3.000 
κατοίκων, 

β) τουλάχιστον τριών (3) στρεµµάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου 
πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και στις ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές και  

γ) τουλάχιστον πέντε (5) στρεµµάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας 

iii.  Μέλη Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οργανώσεων Παραγωγών 
αµπελοοινικού τοµέα και οι γεωπόνοι. 

iv. Οι Οινοποιοί κάτοχοι αµπελουργικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) 
στρέµµατα. 

v. Λοιποί κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, µη κάτοχοι αµπελουργικής 
εκµετάλλευσης. 

vi. Λοιποί οινοποιοί. 
vii. Λοιποί παραγωγοί 

 

Β) Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούµενες εκτάσεις: 

i. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.). 

(αγροτεµάχια που βρίσκονται εντός οριοθετηµένης ζώνης και βάση δηλώσεων 
συγκοµιδής παράγουν οίνους Π.Ο.Π.) 

ii.  Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης 
(Π.Γ.Ε.). 

(αγροτεµάχια που βρίσκονται εντός οριοθετηµένης ζώνης και βάση δηλώσεων 
συγκοµιδής παράγουν οίνους Π.Γ.Ε.) 

iii.  Αµπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης 
της παραγωγής κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2 του ΕΛ.Γ.Ο. «∆ΗΜΗΤΡΑ» 
καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αµπέλων ή αµπελώνες µε την ένταξη των 
οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας. 
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iv. Εκτάσεις για παραγωγή άλλων οίνων. 

Η κατάταξη των δικαιούχων κατά κριτήριο διενεργείται κατά φθίνουσα σειρά 
µεγέθους αµπελουργικής εκµετάλλευσης. 

 

Γ.)Προτεραιότητες σχετικά µε την εθνική στρατηγική στον αµπελοοινικό τοµέα 

 

H υπηρεσία δύναται κατά παρέκκλιση ή συµπληρωµατικά να εφαρµόζει κατά 
περίπτωση γενικά κριτήρια προτεραιότητας που σχετίζονται µε τη χάραξη εθνικής 
στρατηγικής στον αµπελοοινικό τοµέα όπως: 

i Mέριµνα για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές (π.χ. µικρά 
νησιά του Αιγαίου, ορεινές/µειονεκτικές περιοχές, περιοχές που απειλούνται 
µε απερήµωση ή έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή) 

ii Eπίλυση διαρθρωτικών προβληµάτων του τοµέα 

iii Σε ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας 
των οποίων οι παραγωγοί έχουν µεταβιβάσει δικαιώµατα αναφύτευσης µε 
υπεύθυνη δήλωσή τους στο Εθνικό Αποθεµατικό σηµαντικές εκτάσεις. 

iv) Ενίσχυση του ρόλου κρατικών κτηµάτων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη 
του Υπ.Α.Α.Τ ή άλλων Υπουργείων. 

 

Οι δικαιούχοι της παρ. Α των περιπτώσεων i), ii), iii), iv), vi), υποχρεούνται να έχουν 
καταθέσει για τις δύο προηγούµενες περιόδους δηλώσεις συγκοµιδής/παραγωγής, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 436/2009 όπως ισχύει κάθε φορά. 

Ο αριθµός των στρεµµάτων που τελικά θα χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο, εξαρτάται από 
τα στρέµµατα που βρίσκονται διαθέσιµα κάθε φορά στο Εθνικό Αποθεµατικό. 

 

2) Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί για την απόκτηση δικαιωµάτων φύτευσης από το Εθνικό 
Αποθεµατικό, καταθέτουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 12 για 
χορήγηση δικαιωµάτων φύτευσης η οποία συνοδεύεται µε τα απαραίτητα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, στις κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας από την 1η Αυγούστου έως 15 ∆εκεµβρίου του 
2014 καθώς και από 1η Μαΐου έως 15 Σεπτεµβρίου του 2015. Οι εν λόγω αιτήσεις 
διαβιβάζονται άµεσα µε e-mail και µε συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος συνοδεύεται µε 
σχετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης στη ∆/νση ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής – Τµήµα Αµπέλου & Ξηρών Καρπών το αργότερο έως 31 
∆εκεµβρίου του 2014 και 30 Σεπτεµβρίου του 2015. 

3) Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας χορηγούν 
τα δικαιώµατα φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό στους δικαιούχους σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα 13 

4) Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας 
υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρµόδια ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής τα 
δικαιώµατα που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από τους παραγωγούς και η ισχύς τους έχει 
λήξει, σε ηµεροµηνία την οποία ορίζει µε σχετική εγκύκλιο η ∆/νση ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής. 
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Άρθρο 14 
∆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 την αρµόδια ∆ιεύθυνση 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 αµπελουργοί των οποίων οι εκµεταλλεύσεις τους καταλαµβάνουν λιγότερο από 
0,1 εκτάριο αµπελώνα και το παραγόµενο προϊόν τους προορίζεται για οικογενειακή 
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 (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. 

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, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκοµιδής και 
δήλωση παραγωγής. 

5) Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής 
εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ),οι παραγωγοί είναι 
υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µηδενική δήλωση συγκοµιδής. 

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, χορήγηση δικαιωµάτων από το εθνικό 
αποθεµατικό), για την τρέχουσα και την επόµενη αµπελοοινική περίοδο. 

 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 ∆ΑΟΚ µετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις αρµόδιες ∆/νσεις του 
Υπ.Α.Α.Τ. εντέλλονται να προβούν σε έλεγχο των δηλώσεων. 
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Άρθρο 15 

Απογραφή/Κοινοποιήσεις 
Τα επικαιροποιηµένα στοιχεία του Μητρώου σχετικά µε το δυναµικό παραγωγής (άρθρο 74 
του Καν (ΕΚ) 555/08), που αναφέρονται στους πίνακες 14 έως 16 του παραρτήµατος XIII 
του Καν (ΕΚ) 555/08, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 185α παράγραφος 3 Καν (ΕΚ) 
1234/2007, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Στους εν λόγω 
πίνακες θα περιλαµβάνονται λεπτοµέρειες που αφορούν περιφέρειες της χώρας. 

Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονοµίας 
υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα χορηγούµενα δικαιώµατα νέας φύτευσης του άρθρου 6 της 
παρούσας απόφασης στην αρµόδια ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδρ/κής του Υ.π.Α.Α.Τ., η οποία στη 
συνέχεια ανακοινώνει στην Επιτροπή τις συνολικές εκτάσεις για τις οποίες χορηγήθηκαν 
δικαιώµατα νέας φύτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 61 και µε τη µορφή του πίνακα 8 του 
παραρτήµατος XIII του Καν(EK)555/2008., έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. 

Τα δικαιώµατα φύτευσης που διατίθενται στο αποθεµατικό και αυτά που χορηγούνται από 
αυτό κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 65 και µε τη µορφή που 
ορίζεται στον πίνακα 9 του παραρτήµατος ΧΙΙΙ του Καν (ΕΚ) 555/2008, έως την 1η 
Μαρτίου κάθε έτους. 
Τα δεδοµένα που ανακοινώνονται στην απογραφή αναφέρονται στην 31η Ιουλίου της 
προηγούµενης αµπελουργικής περιόδου. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 
Υποδείγµατα 

Για την εφαρµογή της παρούσας παρατίθενται έντυπα Υποδειγµάτων, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:  

• Επιβολή προστίµου για κατοχή παράνοµα φυτεµένης αµπελουργικής έκτασης 
         (Υπόδειγµα 1) 

• Επιβολή προστίµου για διακίνηση προϊόντων από παράνοµες εκτάσεις (Υπόδειγµα 2) 

• Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγµα 3) 

• Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αµπελοκαλλιέργειας (Υπόδειγµα 3α) 

• Υπόδειγµα ένστασης (Υπόδειγµα 4) 

• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση δικαιωµάτων αναφύτευσης (Υπόδειγµα 5) 

• Χορήγηση δικαιώµατος αναφύτευσης (Υπόδειγµα 6) 

• Συγκεντρωτικός πίνακας δικαιωµάτων αναφύτευσης στα χέρια των παραγωγών 
(Υπόδειγµα 7) 

• Άδεια εγκατάστασης αµπελώνα και προµήθειας αντιφυλλοξηρικών µοσχευµάτων 
αµπέλου (Υπόδειγµα 8) 

• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για µεταβίβαση δικαιωµάτων αναφύτευσης (Υπόδειγµα 9) 

• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή δικαιωµάτων αναφύτευσης από µεταβίβαση 
(Υπόδειγµα 10) 

• Χορήγηση δικαιώµατος αναφύτευσης από µεταβίβαση (Υπόδειγµα 11) 
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• Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση δικαιώµατος φύτευσης αµπέλου από το 
Εθνικό Αποθεµατικό (Υπόδειγµα 12) 

• Χορήγηση δικαιώµατος φύτευσης αµπέλου από το Εθνικό Αποθεµατικό (Υπόδειγµα 13) 

 

Άρθρο 17 
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθ. 286839/2-04-2009 
(Β’655) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων «∆υναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου». 

 

Άρθρο 18 
Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΠΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
Για Ενέργεια: 

1. Περιφέρειες του Κράτους 

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας - Έδρες τους 

2. Περιφερειακές Ενότητες 

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας - Έδρες τους . 

3. ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώων – Αχαρνών 381, 11143, Αθήνα 

 

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. ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 

4. ∆/νση Πληροφορικής       Αχαρνών 381 

5. ΟΠΕΚΕΠΕ ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων 

∆οµοκού 5, 10445 ΑΘΗΝΑ 

6. ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής – Στο Υπουργείο 

7. ∆/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο 

8. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο 

9. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

10. ΓΕΣΑΣΕ  - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

11. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

12. Ε.∆.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα  86-88  Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ 

13. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ 

14. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

15. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικών υποκειµένου αµπέλου 

Κενταύρων 4 Λάρισα, Τ.Κ. 41222 

16. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Φυτωριούχων Αντιφυλλοξηρικής αµπέλου 

Θεοφάνης Φασουλής, Λεόντιο Νεµέα, Τ.Κ. 20500 

 


