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       ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Θέµα: «Εφαρµογή συµπληρωµατικού προγράµµατος Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών 
εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013] περιόδου 2014-2015» 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τους Κανονισµούς: 
α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 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.  

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/09-03-2013) σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραµµάτων στήριξης στον 
αµπελοοινικό τοµέα και το εµπόριο µε τρίτες χώρες  

γ) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής ‘’ για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 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.  

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (ΕΕ L 347/705 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»  

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 περί καθορισµού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισµού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το 
Ταµείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

στ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30-4-2004) ‘’σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)’’ όπως διορθώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της  (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 
17ης ∆εκεµβρίου 2013 «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (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. 
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2 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.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 

3 Την 3714/110476/04-09-2014 Υ.Α. «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων 
στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]» και ειδικότερα το άρθρο 6 παράγραφος 4 αυτής. 

4 Το από 01-03-2013 κατατεθειµένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραµµα Στήριξης του 
αµπελοοινικού τοµέα 2014-2018» σύµφωνα µε τον Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, όπως κάθε 
φορά ισχύει.  

5 Το Π.∆. 89/2014 (ΦΕΚ 134/2014 Α΄) ∆ιορισµός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών. 

6 Το από 19-09-2014 Υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε. 
7 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
Σκοπός  

Με την παρούσα καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής συµπληρωµατικών αιτήσεων από τις ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) για το 
πρόγραµµα «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» περιόδου 2014-2015, 
σύµφωνα µε τον Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όπως κάθε 
φορά ισχύει καθώς επίσης και οι ηµεροµηνίες διεκπεραίωσης των διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων για τις 
αιτήσεις αυτές σε εφαρµογή του άρθρου 6 παρ.4 της 3714/110476/04-09-2014 Υ.Α. «Αναδιάρθρωση και 
µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013]». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
∆ιαδικασία παραλαβής των συµπληρωµατικών αιτήσεων και ένταξης στο πρόγραµµα  

 
1. Υποβολή αίτησης ένταξης. 
Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεµβρίου 2014 Αίτηση – 
Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο πρόγραµµα περιόδου 2014-2015, στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εξαιρουµένης της Π.Ε. Αχαΐας , στο αµπελουργικό µητρώο των 
οποίων είναι εγγεγραµµένοι. 

 
2. ∆ιοικητικός – επιτόπιος έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων. 
2.1 Ο ∆ιοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και 

λεπτοµερής, πραγµατοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων και ολοκληρώνεται έως τις 5 
∆εκεµβρίου 2014. 

2.2 Οι επιτόπιοι έλεγχοι ολοκληρώνονται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. Oι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας ειδοποιούν τους παραγωγούς (τηλεφωνικώς και µε γραπτή 
ειδοποίηση) κατόχους των επιλέξιµων εκτάσεων που προκύπτουν σύµφωνα µε τη µηχανογραφηµένη 
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κατάσταση κατά κριτήριο και σειρά µεγέθους για το χρόνο πραγµατοποίησης των επιτόπιων ελέγχων στα 
αµπελοτεµάχιά τους. 

2.3 Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, συντάσσεται µηχανογραφηµένη 
Κατάσταση η οποία περιλαµβάνει: Ηµεροµηνία και τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης, το ∆ήµο/ 
∆ηµοτικό διαµέρισµα που βρίσκεται το αµπελοτεµάχιο, τον κωδικό αριθµό του αµπελοτεµαχίου, 
ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός του αιτούντος ή την επωνυµία εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, 
τον Α.Φ.Μ. και τον κωδικό µητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται, το µέτρο/ α που εµφαίνονται στην 
αίτηση και το οικονοµικό έτος υλοποίησής τους, την έκταση αµπελοτεµαχίου όπως εµφαίνεται στην 
αίτηση, την έκταση αµπελοτεµαχίου µετά τον έλεγχο(στοιχεία αµπελουργικού µητρώου και επιτόπιας 
επιµέτρησης), την ποικιλία πριν και µετά την αναδιάρθρωση και µετατροπή. 

Η ανωτέρω µηχανογραφηµένη Κατάσταση αναρτάται στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και 
Κτηνιατρικής/Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της 
Κατάστασης να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων της εντός 10 ηµερών από την 
ανάρτησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την 
υποστήριξη της ένστασης. 

2.4 Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας εκδίδουν αποφάσεις έγκρισης 
στους παραγωγούς οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα για τα µέτρα εκρίζωση/αναφύτευση, φύτευση 
µε δικαίωµα αναφύτευσης ή από µεταβίβαση και βελτίωση τεχνικών διαχείρισης. 

Για τους παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε δικαιώµατα τα οποία θα 
λάβουν από το Εθνικό Αποθεµατικό µε την καθιερωµένη κατανοµή δικαιωµάτων από τη ∆/νση ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής στις αρχές του 2015, δεν εκδίδεται απόφαση έγκρισης µέχρι να κοινοποιηθεί η 
κατανοµή των δικαιωµάτων και η κατανοµή των συµπληρωµατικών κονδυλίων από τη ∆/νση ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής. 

2.5 Oι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας καταρτίζουν προτάσεις 
Συµπληρωµατικών Σχεδίων επιλέξιµων παραγωγών υπό ενιαία µορφή και τις υποβάλλουν κατ’ 
εξαίρεση για την περίοδο 2014-2015, µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015 στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδρ/κής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη 
Περιφέρεια. Στα Σχέδια αυτά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και οι παραγωγοί των αρχικών αιτήσεων 
και να λαµβάνονται υπόψιν οι µεταβολές που έχουν προκύψει από τους επιτόπιους ελέγχους που 
πραγµατοποιήθηκαν στις αρχικές αιτήσεις του προγράµµατος 2014-2015. 

 
3. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων - Κατανοµή κονδυλίων. 

Η ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής εξετάζει και αξιολογεί την πληρότητα καθώς και την εγκυρότητα 
των στοιχείων των υποβληθέντων Σχεδίων σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 της 3714/110476/04-09-
2014 Υ.Α. και εγκρίνει τα Σχέδια αναδιάρθρωσης κατανέµοντας µε Υπουργική απόφαση τα διαθέσιµα 
κονδύλια ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια έως τις 10 Μαρτίου 2015. 
 

4. Έκδοση επιπλέον αποφάσεων έγκρισης. 
Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Oικονοµίας και Κτηνιατρικής/Οικονοµίας µετά την κατανοµή των κονδυλίων 
από τη ∆ιεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης και για τους 
παραγωγούς οι οποίοι έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στο πρόγραµµα µε δικαιώµατα τα οποία έλαβαν από το 
Εθνικό Αποθεµατικό. 
 

5. Χρόνος υλοποίησης µέτρων/δράσεων 
Οι δικαιούχοι του µέτρου « Εκρίζωση – και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» µετά την παραλαβή 
της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Oικονοµίας και 
Κτηνιατρικής/Οικονοµίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αµπελοτεµαχίων τους κατ’ εξαίρεση 
για την περίοδο 2014-2015, το αργότερο µέχρι τις 28 

Φεβρουαρίου 2015. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται µόνο για τις συµπληρωµατικές αιτήσεις της αµπελοοινικής 
περιόδου 2014-2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθµ. 3714/110476/04-09-2014 Υ.Α. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 
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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. ΟΠΕΚΕΠΕ ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 

Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων 

∆οµοκού 5, 10445 ΑΘΗΝΑ 

4. ∆/νση Πληροφορικής       Αχαρνών 381 

 

Για Κοινοπoίηση: 

1. European Commission 

D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT 

C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 

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 ∆ιαχείρισης Μητρώων – Βερανζέρου 46   Αθήνα 

5. ∆/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής – Στο Υπουργείο 

6. ∆/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο 

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

8. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

9. ΓΕΣΑΣΕ  - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

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

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 
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