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Θέμα:« Λεπτομέρειες εφαρμογής της με αριθ. 1012/21063/18-02-2016 ΥΑ «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»
Αναφορικά με την αριθ. 1012/21063/18-02-2016 ΥΑ διευκρινίζουμε ανά άρθρο τα
ακόλουθα:
Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
α) Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που
αιτείται. Η έκταση για την οποία αιτείται άδεια νέας φύτευσης δύναται να αντιστοιχεί
σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.
Για την πιστοποίηση των τίτλων νομής της έκτασης γίνονται αποδεκτά σε ηλεκτρονική
μορφή τα ακόλουθα:
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i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους
ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
 Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
 Κτηματολόγιο
 Αποδοχή κληρονομιάς,
 Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
 Κτήση με προσκύρωση,
 Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 Κληρονομητήριο.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναμία επισύναψης από τον αιτούντα
οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός μπορεί να
επισυνάψει 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:
 αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
 αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση,
διαθέσιμες, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
 έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά
τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και
τα χρησιδάνεια).
 Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης/Δήλωσης για χορήγηση άδειας νέας
φύτευσης γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή
χρησιδάνειο, η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι 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 Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το
άρθρο 77 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος». Μισθωτήρια που δε θεωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. για συγκεκριμένους
λόγους (μίσθωμα μικρότερο από ορισμένη αξία κλπ), θα γίνονται δεκτά με την
προϋπόθεση ότι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι δεν θεωρεί ενοικιαστήρια για τους
συγκεκριμένους αυτούς λόγους.
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 άνω των επτά (7) ετών
Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας- εξ’ αδιαιρέτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
σύμφωνη γνώμη του άλλου /ή άλλων ιδιοκτητών και η παραχώρηση ή ενοικίαση του
υπολοίπου ποσοστού ιδιοκτησίας της έκτασης τεμαχίου.
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Εφόσον ο αιτών λάβει άδεια για νέα φύτευση και την πραγματοποιήσει, μετά τη λήξη του
Μισθωτηρίου συμβολαίου ή μετά από πιθανή διακοπή του, έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση
για χορήγηση άδειας αναφύτευσης. Εάν δεν αιτηθεί για άδεια αναφύτευσης τότε ο
υφιστάμενος αμπελώνας περιέρχεται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου
και γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Άρθρο 5
Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων και
συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και
εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου
64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013)
i) Φυσικά πρόσωπα τα οποία φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και
εγκαθίστανται ως επικεφαλής της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ασκώντας οι ίδιοι
έλεγχο όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση της καλλιέργειας, τα
κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
Δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι όσοι παραγωγοί διαθέτουν έκταση φυτεμένη με
οινοποιήσιμες ποικιλίες μέχρι ένα στρέμμα, η οποία δεν προορίζεται για εμπορική
χρήση παρά μόνο για οικιακή κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι για το /ή τα τεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπέλου με έτος φύτευσης μετά το 1998, χωρίς δικαίωμα φύτευσης, συνολικής
έκτασης μικρότερης ή ίσης με ένα στρέμμα, που προορίζονται μόνο για οικιακή κατανάλωση,
το πεδίο δικαιώματα στην φόρμα ιδιότητες αμπελοτεμαχίου ενημερώνεται με την επιλογή
«ιδιοκατανάλωση».
ii) Νομικά πρόσωπα – Εταιρίες του εμπορικού νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.α.),
Εφόσον στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου συμμετέχουν διάφορα
φυσικά πρόσωπα, το κριτήριο ικανοποιείται όταν όλα τα φυσικά πρόσωπα που
συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νεοεισερχόμενα
στην αμπελουργία.
Ο αιτών εάν διαθέτει αμπελοτεμάχιο με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου συνολικής
έκτασης μικρότερης ή ίσης με ένα στρέμμα, που προορίζονται μόνο για οικιακή
κατανάλωση, με έτος φύτευσης μετά το έτος 1998 τότε στην αίτησή του αναγράφει την
έκταση της ιδιοκατανάλωσης.
Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο
του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013)
Ο έλεγχος διενεργείται βάσει των στοιχείων του Αμπελουργικού Μητρώου ως προς την
υφιστάμενη κατάσταση των αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και με την
επισύναψη ηλεκτρονικά, βεβαίωσης από τον σχετικό Φορέα Πιστοποίησης, για τις
περιπτώσεις που ο παραγωγός δηλώνει ότι εφαρμόζει κανόνες βιολογικής παραγωγής ή
πραγματοποιεί εφαρμογή εθνικού συστήματος πιστοποίησης AGRO 2-1 και 2-2.
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :
(1) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες
καταγεγραμμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
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και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία επισυνάπτεται
ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης, να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο
πέντε ετών από την φύτευση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
(2) Ο αιτών έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες
καταγεγραμμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που
έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της
αίτησης. Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με βεβαίωση εφαρμογής κανόνων βιολογικής
παραγωγής που χορηγεί ο σχετικός Φορέας Πιστοποίησης και επισυνάπτεται
ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης.
(3) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες
καταγεγραμμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία επισυνάπτεται
ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης, να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο
πέντε ετών από την φύτευση με την εφαρμογή εθνικού συστήματος πιστοποίησης
AGRO 2-1 και 2-2 για ολοκληρωμένη παραγωγή
(4) Ο αιτών έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες καταγεγραμμένα
στο Αμπελουργικό Μητρώο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει
εθνικό σύστημα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε
ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν
από την υποβολή της αίτησης. Η συμμόρφωση αποδεικνύεται με βεβαίωση
εφαρμογής συστήματος AGRO 2-1 και 2-2 που χορηγεί ο σχετικός Φορέας
Πιστοποίησης και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της αίτησης
(5) Για να ικανοποιείται η προϋπόθεση το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που
προσδιορίζονται στην αίτηση του παραγωγού (υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η
οποία επισυνάπτεται ηλεκτρονικά) θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της φύτευσης
να βρίσκονται σε πλαγιές διαμορφωμένες ως αναβαθμίδες.
Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις που ο παραγωγός διαθέτει βεβαιώσεις για την
εφαρμογή συστήματος AGRO 2-1 και 2-2 ή για την εφαρμογή κανόνων βιολογικής
καλλιέργειας από Φορέα πιστοποίησης και καταγεγραμμένους αμπελώνες με
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, στο Αμπελουργικό Μητρώο, διενεργείται αρμοδίως
από τις ΔΑΟΚ διοικητικός έλεγχος με την χρήση των στοιχείων του ΟΣΔΕ, για την
επιβεβαίωση της ορθής καταγραφής της υφιστάμενης καλλιεργητικής κατάστασης
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης μεταξύ των δύο συστημάτων.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη και στον έλεγχο για την
ικανοποίηση του κριτηρίου «προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγού» (σημείο (Ε).
Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του
άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013)
(1) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων ή
(2) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Ο έλεγχος του υψομέτρου διενεργείται κατά τον επιτόπιο έλεγχο και τα αποτελέσματα
εισάγονται στο σύστημα.
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Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και
μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του Καν
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013)
Ο έλεγχος για την ικανοποίηση του κριτηρίου διενεργείται από την αρμόδια ΔΑΟΚ :
α) λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ΟΣΔΕ, για το σύνολο της γεωργικής
εκμετάλλευσης και
β) με διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ των στοιχείων αμπελοτεμαχίων φυτεμένων με
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στο Αμπελουργικό Μητρώο και στον ΟΣΔΕ.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας, των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τον διασταυρωτικό
έλεγχο, των στοιχείων μεταξύ των δύο συστημάτων πραγματοποιούνται από την αρμόδια
ΔΑΟΚ οι απαραίτητοι διοικητικοί ή και επιτόπιοι έλεγχοι για άρση της.
Οι ΔΑΟΚ θα έχουν στην διάθεσή τους από το ΟΣΔΕ τα στοιχεία των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων (περιγραφικά στοιχεία), καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία των
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών (περιγραφικά στοιχεία και συντεταγμένες
των κορυφών όλων των αμπελοτεμαχίων, μέσω πρόσβασης στο Υποέργο2: «Μητρώο
Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μητρώα του ΥΠΑΑΤ»,
κ.λ.π.) που υπέβαλλαν αίτηση για άδεια νέας φύτευσης,
Συγκεκριμένα :
1. Πίνακα που θα περιλαμβάνει
α) την συνολική καλλιεργήσιμη έκταση, σε εκτάρια (εκτός των εκτάσεων
βοσκοτόπων), όλες τις καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένης της αμπελοκαλλιέργειας
(το σύνολο των επιλέξιμων εκτάσεων των τεμαχίων), που είναι δηλωμένη στην ΕΑΕ
2015 στο ΟΣΔΕ, ανά παραγωγό Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Περιφερειακή Ενότητα
β) την συνολική έκταση αμπελοκαλλιέργειας, σε εκτάρια (το σύνολο των επιλέξιμων
εκτάσεων των τεμαχίων), που είναι δηλωμένη στην ΕΑΕ 2015 στο ΟΣΔΕ, ανά
παραγωγό Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Περιφερειακή Ενότητα. Σημειώνεται ότι στην
αμπελοκαλλιέργεια περιλαμβάνεται η καλλιέργεια σταφίδας.
2. Πίνακα που θα περιλαμβάνει
Α) τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αμπελοτεμαχίων που είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ
2015 στο ΟΣΔΕ ανά παραγωγό (Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ), Περιφερειακή Ενότητα,
κωδικός τεμαχίου (όπως είναι δηλωμένος στον ΟΣΔΕ), επιλέξιμη έκταση τεμαχίου
(σε εκτάρια), ποικιλία, ή ποικιλίες αμπελοτεμαχιου, (περιλαμβάνονται και οι
σταφίδες) κατηγορία αμπελώνα, κ.λ.π. σύμφωνα με τις κατηγορίες κωδικών
καλλιέργειας όπως χρησιμοποιούνται στον παραμετρικό πίνακα του φυτικού
κεφαλαίου του ΟΣΔΕ για τους αμπελώνες (EFY_kodikos / EFY: description) στις
οποίες περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες όπως : ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (32), ΑΜΠΕΛΩΝΕΣΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (36.1), κ.λ.π.

Β) Θέαση σε επίπεδο στην εφαρμογή τήρησης των μητρώων, στο οποίο θα φαίνονται οι
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που έχουν υποβάλει αίτηση
αδειοδότησης.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποσταλούν αρμοδίως για την υλοποίηση των παραπάνω (β) :
 Αρχεία με τα πολύγωνα της αμπελοκαλλιέργειας (shapefiles) των
αμπελοτεμαχίων των παραγωγών που υπέβαλλαν αίτηση για αδειοδότηση νέων
φυτεύσεων, από τον ΟΣΔΕ, και με όλα τα περιγραφικά στοιχεία κάθε
5
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αμπελοτεμαχίου (dbf): γεωπονικά στοιχεία, στοιχεία του παραγωγού
(Περιφερειακή Ενότητα, ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Χαρακτηρισμός-Προορισμός
αμπελοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον παραμετρικό πίνακα –κωδικός και
περιγραφή, ποικιλία αμπελοτεμαχίου, μετρημένη έκταση, επιλέξιμη έκταση)
ή


αρχείο (xls), ανά αμπελοτεμάχιο για κάθε παραγωγό, στοιχεία ταυτοποίησης
παραγωγού, κωδικό αμπελοτεμαχίου με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και τις
συντεταγμένες όλων των κορυφών του,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενο χωρικό διασταυρωτικό έλεγχο, όπως
αναλύεται στην συνέχεια.
Κατά την διενέργεια του παραπάνω ελέγχου από τις ΔΑΟΚ ενδέχεται να προκύψουν οι εξής
περιπτώσεις εξέτασης :
 διαφορά μεταξύ της συνολικής αμπελουργικής έκτασης με οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.
Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η έκταση που είναι καταγεγραμμένη στο
Αμπελουργικό Μητρώο.
Ειδικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η έκταση αμπελουργικής εκμετάλλευσης με
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, στον ΟΣΔΕ, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
έκταση στο Αμπελουργικό Μητρώο διενεργείται απαραίτητα και έλεγχος ως προς την
νομιμότητα φύτευσης των αμπελώνων με χρήση των διατιθέμενων από το ΟΣΔΕ των
συντεταγμένων των κορυφών όλων των αμπελοτεμαχίων της αμπελουργικής
εκμετάλλευσης και συσχέτιση με το Αμπελουργικό Μητρώο.


Έλεγχος της εγγραφής αμπελοπαραγωγού στα δύο συστήματα : ΟΣΔΕ & ΑΜ και
βαθμολόγησή του :

ΟΣΔΕ
Καταγεγραμμένος
Μη καταγεγραμμένος
Καταγεγραμμένος

ΑΜ
Καταγεγραμμένος
καταγεγραμμένος
Μη καταγεγραμμένος

Ικανοποίηση του κριτηρίου
Ικανοποίηση του κριτηρίου
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο
και
ταυτόχρονα
δεν
θεωρείτε
νεοεισερχόμενος*
Μη Καταγεγραμμένος Μη καταγεγραμμένος
Δεν ικανοποιείται το κριτήριο
* Σ’ αυτή την περίπτωση ο παραγωγός θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
αμπελοκαλλιέργειας για την καταχώρησή του στο Αμπελουργικό Μητρώο, πριν την υποβολή
αίτησης για την χορήγηση άδειας για νέες αμπελοφυτεύσεις .
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2
παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015)
Τον έλεγχο για την ικανοποίηση του κριτηρίου τον διενεργεί η αρμόδια ΔΑΟΚ βάσει των
στοιχείων του αμπελουργικού μητρώου, καθώς και των αποτελεσμάτων ελέγχων που
διενεργούνται για την ικανοποίηση άλλων κριτηρίων και προϋποθέσεων (σημείο Β και
σημείο Δ)
6
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Ειδικότερα :
Δεν λαμβάνουν βαθμολογία για το κριτήριο αυτό όσοι παραγωγοί διαθέτουν έστω και ένα
αμπελοτεμάχιο το οποίο στο πεδίο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» της βάσης του Αμπελουργικού
Μητρώου είναι καταχωρημένο με το λεκτικό «Παράνομη Φύτευση».
Για τις περιπτώσεις που στην αμπελουργική εκμετάλλευση του παραγωγού που υποβάλλει
αίτηση για αδειοδότηση νέων φυτεύσεων, περιλαμβάνονται αμπελοτεμάχια που ελέγχονται
ως προς την νομιμότητα φύτευσής τους, τα τεμάχια αυτά ελέγχονται κατά προτεραιότητα
από τις ΔΑΟΚ, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πεδίων τους και ενδεχομένως
χαρακτηρισμός της καλλιεργητικής τους κατάστασης, πριν την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Άρθρο 7
Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτευσεις
Α. Έλεγχος και επαλήθευση της συμμόρφωσης με το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων
Σύμφωνα με την Παράγραφο 3 οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στον έλεγχο και εξέταση των αιτήσεων
των παραγωγών. Οι έλεγχοι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν από όλες τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Π.Ε το συντομότερο δυνατόν ώστε σε περίπτωση που οι αιτήσεις
αδειοδότησης αναφέρονται σε συνολική έκταση μικρότερη ή ίση με το 1% των φυτεμένων
εκτάσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες να αποδοθούν οι αιτούμενες άδεις
αμπελοφυτεύσεων χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
Η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης με το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων διενεργείται μέσω του τηρούμενου αμπελουργικού μητρώου.
Με δεδομένο ότι το Αμπελουργικό Μητρώο αποτελεί ένα σύστημα γεωγραφικών
πληροφοριών για να είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας αδειοδότησης, τα τεμάχια
«προς φύτευση με αδειοδότηση»- με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, (όπως θα
δηλώνονται στην αίτηση του παραγωγού και σε συμφωνία με τα κριτήρια)- θα πρέπει να
αποτελέσουν αντικείμενο ψηφιοποίησης στο νέο επίπεδο (layer) : «άδεια φύτευσης» στο ΑΜ,
με την εισαγωγή των συντεταγμένων τους, με απόδοση 13ψήφιου χαρτογραφικού κωδικού,
σύμφωνα με τις οδηγίες καταχώρησης τεμαχίου στην χαρτογραφική βάση του
Αμπελουργικού Μητρώου.
Για τον περιορισμό των επιτόπιων ελέγχων, στους ελάχιστους υποχρεωτικούς,
σύμφωνα με το άρθρο 59 του 1306/13, στην ψηφιακή αίτηση του παραγωγού προβλέφθηκε
να είναι υποχρεωτική η καταγραφή όλων των συντεταγμένων των κορυφών των τεμαχίων
στα οποία θα υλοποιηθούν οι άδειες φύτευσης.

Β. Έλεγχος/ εξέταση αιτήσεων αδειών φύτευσης
Συστήνεται η τριμελής επιτροπή του άρθρου 9 της αριθμ. 1012/21063/18-2-12016
απόφασης για τον διοικητικό έλεγχο/ εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους
παραγωγούς μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.
7
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Το έργο της επιτροπής είναι η επαλήθευση όλων των στοιχείων που δηλώνονται από
τους παραγωγούς, με την συμπλήρωση αντίστοιχου (προεκτυπωμένου)1 πρακτικού
διοικητικού ελέγχου/ εξέτασης της αίτησης του παραγωγού με πίνακες επιβεβαίωσης (checklist) για όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον παραγωγό (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία
αμπελουργικής εκμετάλλευσης του παραγωγού,) καθώς και με πίνακα επιβεβαίωσης για τα
στοιχεία κάθε τεμαχίου «προς αδειοδότηση φύτευσης» καταγεγραμμένου με τον αντίστοιχο
χαρτογραφικό κωδικό. (Σημειώνεται ότι ο 13ψηφιος κωδικός αποδίδεται στο τεμάχιο μετά
την καταχώρησή του- βάση συντεταγμένων- στο Αμπελουργικό Μητρώο και ενδέχεται κατά
την ψηφιοποίηση σε ένα τεμάχιο να αποδοθούν περισσότεροι από ένας 13ψηφιος
χαρτογραφικός κωδικός, ανάλογα με τον εντοπισμό του, όπως σε περιπτώσεις που το τεμάχιο
εντοπίζεται σε δύο ενότητες).
Γ. Πρακτικό διοικητικού ελέγχου/ εξέτασης (1)
Το πρακτικό ελέγχου/ εξέτασης περιλαμβάνει :
1. Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης παραγωγού
2. Πίνακας επιβεβαίωσης στοιχείων παραγωγού(check-list)
3. Πίνακας / ες επιβεβαίωσης στοιχείων τεμαχίου(check-list)- αριθμός ανάλογος
των τεμαχίων προς αδειοδότηση φύτευσης
4. Πίνακας επιβεβαίωσης στοιχείων υφιστάμενης αμπελουργικής εκμετάλλευσης
(περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου, που
διενεργείται κατά περίπτωση, μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ,
επιβεβαίωση της «συμπεριφοράς παραγωγού» κ.λ.π.)
5. Παρατηρήσεις
6. Ημερομηνία ελέγχου/ εξέτασης
7. Ονοματεπώνυμα και υπογραφές των τριών μελών της επιτροπής
Για τις περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου σε τεμάχιο ή /-α
του παραγωγού (είτε με απόφαση της επιτροπής ελέγχου/εξέτασης, είτε επειδή αποτελεί
μέρος του δείγματος επιτόπιων ελέγχων) στο πρακτικό ελέγχου/ εξέτασης θα
περιλαμβάνονται και :
8. προεκτύπωση πρακτικού επιτόπιου ελέγχου του τεμαχίου /–ων, από το
επίπεδο «άδεια φύτευσης», με το χαρτογραφικό απόσπασμα του από το
Αμπελουργικό Μητρώο
9.

σκαρίφημα του τεμαχίου

10. συντεταγμένες των κορυφών του
11. ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου

1

Υπάρχει δυνατότητα προεκτύπωσης από την αίτηση του παραγωγού
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12. ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του παραγωγού
13. ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές των ελεγκτών.

Άρθρο 8
Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 1012/210263 η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει
κατά φθίνουσα σειρά. Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας ο πίνακας κατάταξης
αναρτάτε στο site του ΥπΑΑΤ.
Οι τελικοί δικαιούχοι θα λάβουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο την άδεια φύτευσης η
οποία θα αποσταλεί και στην αρμόδια ΔΑΟΚ μαζί με συγκεντρωτική κατάσταση των
αδειών της δικαιοδοσίας της.
Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που
ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις.
Η άρνηση της χορήγησης άδειας φύτευσης απευθύνεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της Π.Ε. του
αιτούντα και αυτή με τη σειρά της υποχρεούται μετά το πέρας της προθεσμίας και εντός 10
εργάσιμων ημερών να ενημερώσει σχετικά τις Δ/νσεις Συστημάτων Καλλιέργειας και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου
2. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Φυτ. Παραγωγής
κα. Α. Αθανασοπούλου
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών
Αχαρνών 381, ΤΚ 11143, Αθήνα
4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data
και Στατιστικών δεδομένων
Αχαρνών 381, ΤΚ 11143, Αθήνα
5. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών, στο Υπουργείο
6. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών
Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου
7. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων
Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων
Δομοκού 5 Τ.Κ., 104 45 ΑΘΗΝΑ
8. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα 86-88 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ
9. Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
10. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
11. Σύνδεσμος Ελληνικών Φυτωρίων Αντιφυλλοξηρικής αμπέλου
Αγίας Βαρβάρας 4 Λαμία, Τ.Κ. 35100
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