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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΠΟΛ. 1243 (1)
Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευ−

ταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμ−
ματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
65Α του ν. 4174/2013. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 

170 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπ’ 

αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 (Φ.Ε.Κ. 1196 Β΄) απόφασης της Γενικής 
Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το υπ’ αριθ. 
2077οικ/23.10.2015 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων.

3. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του Κεφαλαίου 
Β΄ της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1074/2015 (Φ.Ε.Κ. 574 Β΄) απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, περί υπο−
χρεωτικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισο−
δήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 
2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1198/2015 (Φ.Ε.Κ. 1873 Β΄)
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δη−
λώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 

2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του 
άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 έως την 31η Αυγούστου 2015.

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1214/2015 (Φ.Ε.Κ. 
2224 Β΄) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων.

6. Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) «Εναρ−
μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/ 
43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των 
ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των 
Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και τις διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθ. 20/25.06.2014 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (Φ.Ε.Κ. 360/ΥΟΔΔ/25.06.2014) σχετικά με την 
επιλογή και το διορισμό Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 130 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε−
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες taxisnet, η εφαρμογή για την 
υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων των νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του 
ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2014.

11. Την υπ’ αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412ΕΞ2015 (ΦΕΚ 2294Β΄) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί 
ορισμού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσό−
δων, όπως ισχύει, για τα νομικά πρόσωπα του πρώ−
του εδα φίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του 
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ν. 4174/2013, παρατείνεται από την λήξη της έως και την 
30/11/2015, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρε−
μεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ   

F  
 Αριθμ. 4933/118252 (2)

2η Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το
Εθνικό Αποθεματικό έτους 2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προ−

τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Δι−
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας 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 αγο−
ρών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προ−
ϊόντα («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 αμπε−
λουργικό Μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη 
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της 
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ−
ϊόντων 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 Δε−
κεμβρίου 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 υπ’ αριθ. 3323/99635/01−08−2014 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυ−
ναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ−
λου» (Β΄ 2176), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 
1547/39636/7−4−2015 όμοια της (Β΄ 695).

4) Την υπ’ αριθ. 1123/26427/6−03−2015 «Κατανομή 
δικαιω μάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό 
έτους 2015» (Β΄ 432).

5) Το υπ’ αριθ. 73/23−09−2015 Προεδρικό διάταγμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ /116/
23−09−2015).

6) Την υπ αριθ. Υ 26/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού Αλέξιου Τσίπρα (ΦΕΚ Β΄ 2144/2015) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».

7) Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
παραγωγών από 1η Αυγούστου έως την 15η Δεκεμβρίου 
2014 και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων χώρας.

8) Τα διαθέσιμα δικαιώματα φύτευσης του Εθνικού 
Αποθεματικού χώρας.

9) Την από 22−10−2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Συ−
στημάτων Καλλιέργειας.

10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις 
για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύ−
τευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις 
κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της 
με αριθ. 3323/99634/01−08−2014 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγω−
γής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(στρέμματα)

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 5

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 5

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 15

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 4

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 74

Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 32

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 135

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 20

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 104

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 30

Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 51,7

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) 18

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 10

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 15

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 8,3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 257

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(στρέμματα)

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12,6
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Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 132

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 5

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24,5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 174,1

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 20

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30,5

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 15

ΗΠΕΙΡΟΥ 65,5

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 38,4

Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 169,3

Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 52

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 33

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 292,7

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 5

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 20

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 165

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 23

Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 5

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 193

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 253

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 84,2

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 60

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 397,2

Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 15

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 61,6

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 109,5

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28,5

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΤΡΙΦΥΛΙΑ) 15

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 14,5

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 244,1

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 70

ΑΤΤΙΚΗΣ 85

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ* 72,3

Π.Ε. ΧΙΟΥ 10

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 4,6

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 86,9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ
(στρέμματα)

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ** 22,5

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ*** 26,2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48,7

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 96,3

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 21,3

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,75

Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ 22,8

ΚΡΗΤΗΣ 147,15

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2.146,35

*Με την υποχρέωση της τυχόν κατανομής στην Πε−
ριφερειακή ενότητα Λήμνου

**Με την υποχρέωση της τυχόν κατανομής στις υπό−
λοιπες Περιφερειακές ενότητες Κέας− Κύθνου, Μήλου, 
Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας.

***Με την υποχρέωση της τυχόν κατανομής στις 
υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου και 
Καλύμνου.

• Ο ακριβής αριθμός στρεμμάτων θα προκύψει από 
την κατάθεση των αποδεικτικών παραστατικών κατοχής 
της έκτασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατατιθέμενες αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων παραγωγών από 1η Αυγούστου έως την 
15η Δεκεμβρίου 2014, τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων χώρας, τα κριτήρια του άρ−
θρου 13 της υπ’ αριθ. 3323/99634/01−08−2014 υπουργικής 
απόφασης, τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων 
φύτευσης στο Εθνικό Αποθεματικό και την πρώτη κα−
τανομή δικαιωμάτων φύτευσης για το έτος 2015 σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθ. 1123/26427/6−03−2015 υπουργική 
απόφαση, κατανέμουμε ως εξής:

1. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις της κατηγορίας ΙΙ, μέχρι 
του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων για εκτάσεις που 
προορίζονται για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και οίνων Προστατευό−
μενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) στις Περιφερειακές 
Ενότητες, Έβρου, Ροδόπης, Καβάλας, Σερρών, Χαλκιδι−
κής, Καρδίτσας, Ηλείας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

2. Κατ’ εξαίρεση, για τις κατωτέρω Περιφερειακές 
Ενότητες λόγω των πολλών αιτημάτων και του περιο−
ρισμένου αριθμού υφιστάμενων δικαιωμάτων στο Εθνικό 
Αποθεματικό ικανοποιούνται:

α) οι αιτήσεις της κατηγορίας ΙΙ, για εκτάσεις που 
προορίζονται για παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και 
μέχρι του ορίου των τεσσάρων (4) στρεμμάτων, των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λάρισας, Φλωρί−
νης, Δυτικής Αττικής,

β) οι αιτήσεις της κατηγορίας ΙΙ, για εκτάσεις που 
προορίζονται μόνο για παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. και μέχρι 
του ορίου των τεσσάρων (4) στρεμμάτων στην Περιφε−
ρειακή Ενότητα Αχαΐας,

γ) οι αιτήσεις της κατηγορίας II για εκτάσεις που 
προορίζονται για παραγωγή οίνων Π.Γ.Ε και μέχρι του 
ορίου των τριών (3) στρεμμάτων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας.
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3. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις από την κατηγορία II μέ−
χρι και την κατηγορία III, μέχρι του ορίου των στρεμμά−
των, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας, Άρτας 
και Αιτωλοακαρνανίας.

4. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις από την κατηγορία III 
έως και την κατηγορία VI, για εκτάσεις που προορίζο−
νται για παραγωγή οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και μέχρι του 
ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων καθώς και οι αιτήσεις 
της κατηγορίας VII, μέχρι του ορίου των τεσσάρων (4) 
στρεμμάτων, στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας και 
Μαγνησίας.

5. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις μέχρι την κατηγορία VI, 
εκτός αυτών που ικανοποιήθηκαν από την πρώτη κατα−
νομή, για εκτάσεις που προορίζονται για παραγωγή οί−
νων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. στις Περιφερειακές ενότητες Λακω−
νίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Πέλλας (Γιαννιτσά, 
Έδεσσα), Ιωαννίνων, Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Τριφυλία), 
Κορίνθου, Ημαθίας, Κιλκίς και Χανίων, μέχρι του ορίου 
των 5 στρεμμάτων και στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης μέχρι 
του ορίου των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

6. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις μέχρι την κατηγορία 
IV, εκτός αυτών που ικανοποιήθηκαν από την πρώτη 
κατανομή, μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων, 
για εκτάσεις που προορίζονται για παραγωγή οίνων 
Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., στις Περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, 
Δράμας, Πιερίας, Φθιώτιδας, Ανατολικής Αττικής, Τρι−
κάλων και Ρεθύμνου.

7. Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου μέχρι του 
ορίου των πέντε (5) στρεμμάτων, μόνο για εκτάσεις που 
προορίζονται για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.).

8. Ικανοποιούνται οι αιτήσεις των κατηγοριών από III 
μέχρι και VI, για εκτάσεις που προορίζονται για παρα−
γωγή οίνων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και μέχρι του ορίου των 
πέντε (5) στρεμμάτων στα νησιά του Ιονίου και του 
Αιγαίου πελάγους.

Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιω−
μάτων για τους ήδη κατόχους αμπελώνων, αποτελεί η 
τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων. Απαραί−
τητη προς τούτο είναι να έχουν υποβληθεί από τους 
δικαιούχους οι δηλώσεις συγκομιδής, τουλάχιστον των 
ετών 2012, 2013, 2014, από τις οποίες να προκύπτει πα−
ράδοση/πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα 
οινοποιεία. 

Οι ακριβείς εκτάσεις θα προκύψουν μετά τους απαι−
τούμενους ελέγχους (συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεις 
συγκομιδής, κ.λπ.) για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώ−
ματα φύτευσης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των 
οποίων η ισχύς τους θα είναι μέχρι 31/07/2018.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής/Αγροτικής Οικονομίας καλούνται να συμπληρώσουν 
συγκεντρωτικό πίνακα με τους δικαιούχους παραγω−
γούς το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 και να τον 
στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυν−
σης Συστημάτων Καλλιέργειας το ταχύτερο δυνατό (και 
με e−mail), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις, που 
επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
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