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Θέμα: Τροποποίηση λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται την πανδημία του 
(α) της αριθμ. 1536/118137/2405
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 
Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019
που λήγουν το 2020 και (γ) της με υπ΄αριθ
παράταση υποβολής αίτησης για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τους Κανονισμούς: 

α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (
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 του

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων 
στήριξης στον αμπελοοινικό 

γ) (Ε.Ε.) 273/2018 της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα 
βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη 
δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ
ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, 
(ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
436/2009 της Επιτροπής και του κατ'

δ) (Ε.Ε.) 274/2018 της Επιτροπής 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
καθεστώς αδειοδότησης αμπ
εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς 
ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 
20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και 
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» 

Αθήνα,          
Aρ. Πρωτ.:   

ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής

     ΑNAΡΤΗΤΕΑ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΟΙΝΟΥ & 

Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα 

Ε. Αγγέλου 
 

Θέμα: Τροποποίηση λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται την πανδημία του 
/2405-2019 Υ.Α. σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος 

Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 
Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», (β) της διάρκειας ισχύος των αδειών αμπελοφυτεύσεων 

και (γ) της με υπ΄αριθ. 866/86629/2020 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την 
παράταση υποβολής αίτησης για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020 

α) (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 κάθε φορά ισχύει. 

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) (Ε.Ε.) 273/2018 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα 
βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη 
δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς 
ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, 
(ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής

δ) (Ε.Ε.) 274/2018 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και 
εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς 

τάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής
ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 

20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
 την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 

234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» 

Αθήνα,          05-06-2020 
  1495/149106 

: Πίνακας Διανομής 

ΡΤΗΤΕΑ: 

Θέμα: Τροποποίηση λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται την πανδημία του κοροναϊού COVID-19, 
εφαρμογή του Προγράμματος 

Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα 
ισχύος των αδειών αμπελοφυτεύσεων 

. 866/86629/2020 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την 

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 

ς ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει.  
2013) σχετικά με την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησης 

συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα 
βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη 
δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

αι του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς 
ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, 
(ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το 
ελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και 

εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς 

τάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής 
ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 

20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 

234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου»  
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στ) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 
20.12.2013) της 17ης Δεκεμβρίου 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. 

ζ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Κανονισμού αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  

η)  αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) 
της 17ης Δεκεμβρίου 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». 

θ)   αριθ. 1305/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/487 20.12.2013) 

της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου». 

ι)  Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής  της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 
190/23 15.07.2016) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα όπως ισχύει 

ια)  Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL 
L 190/1 15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον 
αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της 
Επιτροπής 

ιβ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της 
Επιτροπής καθώς και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής. 

ιγ) Τους καταλόγους των ορεινών περιοχών και των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά 
μειονεκτήματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του Μέτρου 13 της 4ης τροποποίησης 
του ΠΑΑ 2014 – 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ. C(2019) 1781 final/28-2-2019 εκτελεστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ιδ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/466 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 2020 σχετικά με 
προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και 
των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια ορισμένων σοβαρών 
διαταράξεων στα συστήματα ελέγχων των κρατών μελών λόγω της νόσου που προκαλείται από 
τον κοροναϊό (COVID-19) 

ιε) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με 
παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) 
αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 
2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 

ιζ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της 
διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν 

ιη) Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/601 της Επιτροπής (L140/46/04.05.2020) «Σχετικά με τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης που παρεκκλίνουν από τα άρθρα 62 και 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ισχύ των αδειών 
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αμπελοφυτεύσεων και την εκρίζωση σε περίπτωση προβλεπόμενης αναφύτευσης». 
 

2.  Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β 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 «Διοικητικά 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). 

3 Το από 01-03-2018 κατατεθειμένο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Kαν (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει. 

4 Την αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645/01-10-2019) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 
2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού». όπως κάθε φορά ισχύει 

5 Την αριθμ. 2453/235850/20-09-2019 (Β’ 3673/03-10-2019) απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, 
επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα» όπως κάθε φορά ισχύει. 

6 Την με αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» 
(Β΄3276/18-09-2017), όπως κάθε φορά ισχύει.  

7 Την αριθμ. 1536/118137/2405-2019 Υ.Α. «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 
1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα 2019-2023».(B΄2096)  

8 Την με αριθ. 1011/21054/18-02-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά 
με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 486). 

9 Την με αριθ. 609/16822/14-02-2017 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ.2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561 , σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 600), όπως κάθε φορά ισχύει. 

10 Την με αριθ. 866/18-03-2020 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β΄ 1422), όπως κάθε φορά ισχύει. 

11 Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 121) 

12 Την αριθ. 243/14-01-2020 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Φωτεινή Αραμπατζή». (Β΄ 36/17-01-2020) 

13 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική 
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συμμετοχή 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Άρθρο 1 

Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 1536/118137/2405-2019 Υ.Α. 
Τροποποιούνται τα κατωτέρω άρθρα της αριθμ. 1536/118137/2405-2019 Υ.Α. ως ακολούθως: 

 

1.  Στο άρθρο 6 «Μη επιλέξιμες εκτάσεις / αγροτεμάχια» η παράγραφος γ) σημείο ii) αντικαθίσταται 
με την ακόλουθη: 

«Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν 
σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους 
από το πρόγραμμα. 

Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν από το πρόγραμμα 2019-2020 λόγω 
εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κοροναϊού COVID-19 , απαλλάσσονται από 
την ανωτέρω ποινή, εφόσον τεκμηριώνεται ο λόγος αποχώρησης, όπως με την προσκόμιση 
αλληλογραφίας για καθυστερημένη παράδοση υλικών από συνεργαζόμενη επιχείρηση».  

 

2. Στο άρθρο 9 «Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων και 
συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά/ Συμπληρωματικά κριτήρια προτεραιότητας» το σημείο Γ) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως :  

«Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς  

Το εν λόγω κριτήριο πληρούται εάν τα αιτούμενα αγροτεμάχια, βρίσκονται σε ένα από τα μικρά νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ή του Ιονίου. 

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W3=0,2 

Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt3=10 για συμμόρφωση και Pt3=0 για μη 
συμμόρφωση» 

 

3. Στο άρθρο 11 «Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας ένταξης στο πρόγραμμα» οι παρ. 1, 2, 6.3, και 
7.1 και 7.2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:  

« 1. Υποβολή αίτησης ένταξης 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν, από την 1η Μαρτίου έως την 25η Μαΐου εκάστου έτους, 
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1 και 2) για ένταξη στο πρόγραμμα, στις κατά τόπους 
Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, στο αμπελουργικό μητρώο 
των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.  

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου έως την 15η Ιουνίου 2020.  

Η καταληκτική ημερομηνία όταν συμπίπτει με ημέρα κατά την οποία οι υπηρεσίες υποδοχής των 
αιτήσεων δεν λειτουργούν, τότε παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη. 

Σε περίπτωση τροποποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης λόγω αύξησης των κονδυλίων που 
διατίθενται για το εν λόγω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
συμμετοχή σε συμπληρωματικό πρόγραμμα σε ημερομηνίες και με τους όρους που ορίζονται σε σχετική 
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Υπουργική Απόφαση εκτέλεσης συμπληρωματικού προγράμματος. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα 
μπορούν να συμμετάσχουν νέοι ενδιαφερόμενοι ή επιλέξιμοι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που υπέβαλαν 
αίτηση την προηγούμενη αμπελοοινική περίοδο και δεν έτυχαν οικονομικής ενίσχυσης λόγω σειράς - 
κατάταξης προτεραιότητας, καθώς επίσης και επιλέξιμοι παραγωγοί του βασικού προγράμματος οι 
οποίοι επιθυμούν να εκτελέσουν πρόσθετες δράσεις.» 

« 2. Διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων 

Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας των αιτήσεων είναι καθολικός και 
λεπτομερής, πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων, περιλαμβάνει εξέταση των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας (Υπόδειγμα 2) και προτεραιότητας (Υπόδειγμα 5) οπότε και χορηγείται η 
σχετική βαθμολογία στους επιλέξιμους παραγωγούς και ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου εκάστου 
έτους. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 Ο διοικητικός έλεγχος επαλήθευσης των όρων 
επιλεξιμότητας των αιτήσεων παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου 2020. 

Η Δ.Α.Ο.Κ συντάσσει μηχανογραφημένη κατάσταση όλων των αιτήσεων, με αναλυτική περιγραφή των 
δράσεων και κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης των παραγωγών, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε 
πρόσφορο μέσο (π.χ. ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.) έως τις 10 Ιουλίου εκάστου έτους. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 η δημοσιοποίηση των μηχανογραφημένων 
καταστάσεων πραγματοποιείται έως τις 15 Ιουλίου 2020.  

Παράλληλα η Δ.Α.Ο.Κ συντάσσει και αποστέλλει ως τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους αναλυτικό πίνακα 
των αμπελοτεμαχίων των αιτήσεων προς ένταξη, σε ηλεκτρονική μορφή (Υπόδειγμα 26) στη Δ/νση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων για την εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων από το 
Αμπελουργικό Μητρώο και διαβίβαση τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την απόδοση χαρακτηρισμού, 
ανάλογα με τον εντοπισμό τους, εντός περιοχών Ορεινών, με Φυσικούς Περιορισμούς & Ειδικά 
Μειονεκτήματα 

Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα ή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή έχει 
υποβληθεί χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απορρίπτεται και ο παραγωγός ενημερώνεται γραπτώς 
από τις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας για τους 
λόγους απόρριψης επίσης έως τις 10 Ιουλίου. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 η γραπτή ενημέρωση των παραγωγών των οποίων 
η αίτηση απορρίπτεται, πραγματοποιείται έως τις 15 Ιουλίου 2020. 

Τόσο οι απορριπτόμενοι όσο και οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης παραγωγοί, δύνανται 
να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Oικονομίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, το αργότερο μέχρι την 20η Ιουλίου, προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται έως τις 25 
Ιουλίου 2020. 

Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας καταρτίζουν 
αναλυτικούς πίνακες δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας, υπό ενιαία μορφή, και τους 
υποβάλλουν μέχρι τις 31 Ιουλίου έκαστου έτους στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
(Υποδείγματα 6 και 25) συνοδευόμενα υποχρεωτικά από ακριβές αντίγραφο διαβιβαστικής επιστολής 
στην οποία ανακεφαλαιώνονται τα βασικά στοιχεία του προγράμματος (συνολικός αριθμός παραγωγών, 
αγροτεμαχίων, στρεμμάτων και ποσών ενίσχυσης).» 

« 6.3 Οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση – και προετοιμασία εδάφους - Αναφύτευση» μετά την 
παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των 
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αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνεται εγγράφως από τον δικαιούχο – 
παραγωγό, για την πραγματοποίηση της εκρίζωσης, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο πιστοποίησής 
της.  

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνει 
στη χορήγηση άδειας αναφύτευσης και ακολουθεί η διαδικασία φύτευσης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η με 
αριθ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645/01-10-2019) Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 λόγω εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την 
πανδημία του κοροναϊού COVID-19, προς διευκόλυνση της πραγματοποίησης των επιτόπιων ελέγχων 
για την επιβεβαίωση της δράσης της εκρίζωσης, όπου αυτοί δεν έχουν πραγματοποιηθεί και όπου 
προκύπτει κώλυμα λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων, οι ΔΑΟΚ μπορούν να χορηγούν την άδεια 
αναφύτευσης και την άδεια εγκατάστασης αμπελώνα σύμφωνα με την αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 
(Β’ 3645/01-10-2019) Υ.Α., με βάση την έγγραφη γνωστοποίηση της εκρίζωσης από τον παραγωγό, ενώ 
ο επιτόπιος έλεγχος επιβεβαίωσης της εκρίζωσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις ΔΑΟΚ ταυτόχρονα 
με τον επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης της δράσης της αναφύτευσης, όταν έχουμε εκτέλεση των δράσεων 
στο ίδιο τεμάχιο. Στις περιπτώσεις αλλαγής τεμαχίου, ο επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση της 
δράσης της εκρίζωσης, στο τεμάχιο από το οποίο προέκυψε το δικαίωμα αναφύτευσης, θα πρέπει να 
προηγείται.»  

«7. Διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. 
7.1 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας μετά την 

υποβολή των δικαιολογητικών και το πέρας των προβλεπόμενων ελέγχων, προβαίνουν στην 
αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους 
πληρωμής στο αρμόδιο τμήμα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουλίου του 
οικονομικού έτους πληρωμής (ημερομηνία πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 
Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 η αποστολή των φακέλων πληρωμής προς τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρατείνεται έως τις 30 Ιουλίου 2020. 

Οι ΔΑΟΚ οι οποίες για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην 
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, αιτούνται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων για επιπλέον παράταση το αργότερο έως τις 25 Ιουλίου 2020, με επαρκώς αιτιολογημένη 
έκθεσή τους στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρεται σε απόλυτο βαθμό και ποσοστιαία ο αριθμός 
των επιτόπιων ελέγχων που υπολείπεται για την ολοκλήρωσή τους. 

 

7.2 Εάν μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων παραμένουν προς διάθεση επιπλέον 
επιλέξιμες εκτάσεις των ήδη εγκεκριμένων, αυτές δύνανται να κατανέμονται σε δικαιούχους με την 
ίδια διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία υποβολής των φακέλων πληρωμής στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. 

Οι ΔΑΟΚ οι οποίες υπέβαλαν αίτημα επιπλέον παράτασης για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020, 
και εφόσον αυτό εγκριθεί από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μπορούν να 
υποβάλλουν φακέλους πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ επίσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020»  

 

4. Το άρθρο 12 «Επιτροπές πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων – ενστάσεων» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

« 1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους 
ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριμελής 
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επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από ένα γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ, από ένα 
τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ και ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και 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 Δ/νσης 
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/ Αγροτικής Oικονομίας.  

2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να 
ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη σύνθεση.  

3. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 11 και στην παρ.2 
του άρθρου 16, της παρούσας, ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής και 
Κτηνιατρικής Οικονομίας/ Αγροτικής Oικονομίας διμελές κλιμάκιο ελέγχου, από υπαλλήλους της 
τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αποτελούμενο από έναν γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο 
ΤΕ και έναν τοπογράφο ΠΕ ή τεχνολόγο ΤΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται 
γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος ΤΕ ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων.  

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021, οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να 
πραγματοποιούνται και από έναν υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες έγκαιρης ολοκλήρωσής τους.  

4. Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τους ελέγχους ενεργούν με αμεροληψία και δεν υπόκεινται σε καμία 
σύγκρουση συμφερόντων, ενώ ενημερώνουν πλήρως τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής σε ότι τους 
ζητηθεί σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου, μέσω του πλήρως συμπληρωμένου πρακτικού επιτόπιου 
ελέγχου, φωτογραφιών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κριθεί πρόσφορο. 

Το πρακτικό επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 3α της 
αριθμ.2454/235853/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3645 Β΄), υπογράφεται από όσους παρίστανται στον έλεγχο και 
γνωστοποιείται στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής επιτόπιου ελέγχου της παρ.1 του παρόντος άρθρου. 
Αφού λάβουν γνώση για τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου όλα τα μέλη, η τριμελής επιτροπή στο 
σύνολό της, σε ξεχωριστό πρακτικό, το οποίο καταχωρίζεται στο φάκελο του παραγωγού, αποφασίζει για 
θέματα γεωπονικού χαρακτήρα (π.χ. αξιολόγηση καλλιεργητικής κατάστασης αμπελώνα, αξιολόγηση 
συστήματος διαχείρισης). Στο ίδιο πρακτικό καταγράφονται με σαφήνεια τυχόν διαφωνίες στη λήψη 
αποφάσεων με βάση τα ευρήματα του ελέγχου.  

5. Για την εξέταση των ενστάσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ.4.3 και στο άρθρο 29 της 
παρούσας, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής 
επιτροπή, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / 
Αγροτικής Oικονομίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην 
συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος.» 

 

5. Το άρθρο 13 «Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα και οικονομικής ενίσχυσης» 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, υποβάλλουν 
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2, στις κατά τόπους αρμόδιες 
Δ/νσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού είναι τα ακόλουθα: 
1. Αίτηση – Yπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2).  

Για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, ο αιτών σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου 
εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούται να 
προσκομίσει τις συντεταγμένες των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα 
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ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους. 
2. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης  

Δήλωση εκμετάλλευσης  που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει 
να τηρηθεί και για τα επόμενα 10 έτη από την αίτηση. 
Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια 
της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα 
Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν.  

3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού 

εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού. 
5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 

ταμιευτηρίου. 
6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα: 

α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους 
ιδιοκτησίας / κυριότητας, ως εξής: 

 Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα, 

 Συμβόλαιο Αποδοχής κληρονομιάς νομίμως μεταγεγραμμένο, 

 Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων νομίμως μεταγεγραμμένο, 

 Πράξη προσκύρωσης νομίμως μεταγεγραμμένη, 

 Με δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την κυριότητα, 

 Κληρονομητήριο νομίμως μεταγεγραμμένο, 

 Συμβόλαιο Γονικής Παροχής νομίμως μεταγεγραμμένο, 

 Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης, 

 Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης. 

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 προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να 
φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο. συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 
όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή. 

β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο 
που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής των συνιδιοκτητών. 

Όμοια, δύναται να υποβληθεί αίτηση από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της συνιδιόκτητης 
έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών 
συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

γ. 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, χαρτογραφικό κωδικό 
όπου είναι διαθέσιμος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης, 

 έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών (αφορά τα ιδιωτικά 
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συμφωνητικά μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια 
παραχώρησης) που δε θεωρούνται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια]. 

Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, 
συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή. 

 

Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να 
είναι μέχρι εννέα (9) έτη.  

Μετά την έγκριση ένταξης υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό 
μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο το οποίο θα πρέπει να είναι διάρκειας άνω 
των εννέα (9) ετών. Κατά τη σύναψη του ενοικιαστηρίου οι παραγωγοί θα πρέπει να λαμβάνουν σε 
κάθε περίπτωση υπόψη το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης του αμπελώνα από τη 
φύτευσή του.   

Συμβολαιογραφικά έγγραφα 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 εννέα (9) 
ετών. 

7. Τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις του προγράμματος μπορούν να προσκομίζονται σε 
ηλεκτρονική μορφή όπως παρέχονται από την ιστοσελίδα www.gov.gr ή άλλη επίσημη αρχή 
χορήγησης δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.  

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2020-2021 όπου απαιτείται γνήσιο της υπογραφής ή 
προσκόμιση πρωτοτύπου, μπορεί να γίνει δεκτό ως δικαιολογητικό απλό αντίγραφο υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος για την προσκόμιση του επίσημου πιστοποιητικού ή της επίσημης 
βεβαίωσης υποβάλλει στις αρμόδιες ΔΑΟΚ δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι το πρωτότυπο του 
επίσημου πιστοποιητικού ή της επίσημης αίτησης/βεβαίωσης θα προσκομιστεί μόλις αυτό καταστεί 
τεχνικώς εφικτό. 

Tα Συμβολαιογραφικά έγγραφα διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών για τα οποία απαιτείται 
πιστοποιητικό μεταγραφής σε υποθηκοφυλακείο, θα πρέπει να κατατίθενται στην αρμόδια ΔΑΟΚ 
το αργότερο μαζί με την αίτηση ολοκλήρωσης των δράσεων/αίτηση πληρωμής. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 για περιπτώσεις που εκκρεμούν, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κοροναϊού COVID-19 μπορεί το 
πιστοποιητικό μεταγραφής να προσκομιστεί όποτε τεχνικά αυτό είναι δυνατό. 
Οι ΔΑΟΚ καταγράφουν τις εκκρεμείς περιπτώσεις αναλυτικά και σε περίπτωση μη προσκόμισης 
του πιστοποιητικού δύο μήνες μετά τη λήξη των εκτάκτων συνθηκών που σχετίζονται με την 
πανδημία του κοροναϊού COVID-19, σε περίπτωση παρατυπιών εκκινούν τη διαδικασία είσπραξης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 της αριθμ. 
1536/118137/2405-2019 Υ.Α.»  

8. Επιπλέον έγγραφα τα οποία πρέπει να τηρούνται στο αρχείο του αρμόδιου τμήματος της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, με σκοπό να είναι 
διαθέσιμα σε κάθε εθνικό ή κοινοτικό έλεγχο και να αποτελούν μαζί με τα δικαιολογητικά 
επιλεξιμότητας το φάκελο κάθε παραγωγού – δικαιούχου, καθορίζονται τα ακόλουθα: 
Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4). 
Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγμα 5). 
Αίτηση γνωστοποίησης υλοποίησης του μέτρου/ δράσης, ή και καταβολής οικονομικής ενίσχυσης 
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από τον παραγωγό (Υπόδειγμα 3). 
Πρακτικό επιτόπιου ελέγχου ή πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 3 της 
με αριθ. 2454/235853/20-09-2019 Υ.Α.) 
Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας της αίτησης, ή και 
πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου/ δράσης (Υπόδειγμα 3α  της με αριθ. 2454/235853/20-09-
2019 Υ.Α). 
Αίτηση χορήγησης άδειας αναφύτευσης (Υπόδειγμα 3) 
΄Αδεια φύτευσης ή αναφύτευσης (που κατέχουν ήδη οι παραγωγοί) 
Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας αντιφυλλοξηρικών μοσχευμάτων αμπέλου  
Φωτοαντίγραφο εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής ενίσχυσης. 
Αίτηση αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής, σε περιπτώσεις προκαταβολής οικονομικής 
ενίσχυσης  

Επιπλέον των προαναφερομένων δικαιολογητικών, σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: 

Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού – οφειλέτη (Υπόδειγμα 16). 
Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού. 
Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 17). 
Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 18). 
Απόφαση καταλογισμού (Υπόδειγμα 19). 

Σε περίπτωση μη καταβολής του απαιτούμενου ποσού βεβαιώνεται στην αρμόδια για την 
φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου: 
Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης – επιδοτήσεων 
υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 20). 
Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 21). 

 

6. Στο άρθρο 15 «Μεταβολές στις αιτήσεις/ενημέρωση των ενδιαφερομένων» προστίθεται εδάφιο 
στο τέλος της παραγράφου 2 ως εξής:  

«Για την παρακολούθηση και καταγραφή τυχόν υποβαλλόμενων τροποποιήσεων της αρχικής αίτησης 
συμπληρώνεται αναλυτικός πίνακας σύμφωνα με το Υπόδειγμα (27) και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική 
μορφή, στη Δ/νση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
αλλαγών ήσσονος και μείζονος σημασίας στις αρχικές αιτήσεις των παραγωγών και όχι αργότερα από τις 
20 Ιουνίου του έτους πληρωμής.» 

7. Το άρθρο 16 «Έλεγχοι έγκρισης της αίτησης» ως προς το εδάφιο α’ αντικαθίσταται ως 
ακολούθως : «Ο έλεγχος της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών διενεργείται από την 
Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 12 της παρούσας. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από το κλιμάκιο 
ελέγχου της παρ.3 του άρθρου 12 της παρούσας».  

8. Το άρθρο 17 «Πρακτικά και εκθέσεις των ελέγχων έγκρισης της αίτησης» η παρ. 1 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Πρακτικά ελέγχου 
Μετά το πέρας του διοικητικού ελέγχου, συντάσσονται από την Επιτροπή Ελέγχου, της παρ.1 του 
άρθρου 12 της παρούσας, ανά παραγωγό τα σχετικά πρακτικά, για τον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα 5 της παρούσας. Μετά το πέρας του επιτόπιου ελέγχου συντάσσονται από το κλιμάκιο 
ελέγχου της παρ.3 του άρθρου 12της παρούσας τα σχετικά πρακτικά σύμφωνα με τα Υποδείγματα 3 και 
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3α της αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 3645 Β)  
Πρέπει να δίνεται προσοχή στη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, ώστε αυτά να είναι πλήρη και να 
περιγράφουν αναλυτικά τους ελέγχους που έγιναν και τα αποτελέσματά τους.» 
 

9. Στο άρθρο 18 «Έλεγχοι έγκρισης της πληρωμής – δευτεροβάθμιοι έλεγχοι και έλεγχοι 
εποπτείας» η παρ. 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«2 Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι καλής εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος 

Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι καλής εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος πραγματοποιούνται από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Δ/νσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
με την οποία θα χορηγούνται απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίησή τους. Στους εν λόγω  
ελέγχους δίνεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δ/νσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας) επανειλημμένως:  

α) καθυστερούν στην αποστολή στοιχείων εντός των καθορισμένων προθεσμιών ή/και  

β) αποστέλλουν λανθασμένα στοιχεία ή/και σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποστέλλουν καθόλου στοιχεία 
τα οποία σχετίζονται με την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος συνολικά. 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά τους εν λόγω ελέγχους ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Αξιοποίησης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Στην περίπτωση σοβαρών ευρημάτων 
που πλήττουν την αξιοπιστία εκτέλεσης του προγράμματος, η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων εισηγείται στις ΔΑΟΚ συγκεκριμένες διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να είναι δυνατή η 
συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος  στην περιοχή ευθύνης τους. 

Εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες που αναλαμβάνουν τελικά να πραγματοποιήσουν οι ΔΑΟΚ δεν κριθούν 
ικανοποιητικές, η Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση των εν λόγω ΔΑΟΚ εν μέρει ή 
εν όλω, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παρατυπιών και μέχρι οι ΔΑΟΚ να υλοποιήσουν ενέργειες οι 
οποίες θα κριθούν ικανοποιητικές για την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος.»  

 

10. Στο άρθρο 21 «Οικονομικές ενισχύσεις/΄Ελεγχος διπλής χρηματοδότησης» η παρ. 3 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«3. Καθορισμός των οικονομικών ενισχύσεων: 
Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται 
κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ  

(Τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους) 

 

 

 

ΜΕΤΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ  

(€/στρ.) 
(άρθρο 90 του Καν Ε.Ε. αριθ. 

1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου/χρηματοδότηση 

ΕΕ 75%) 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
(€/στρ.) 

             (χρηματοδότηση ΕΕ 50%) 
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Περιοχές Ορεινές, 
με Φυσικούς 

Περιορισμούς & 
Ειδικά 

Μειονεκτήματα  

 

Περιοχές 
χωρίς 

Περιορισμούς 

Περιοχές Ορεινές, 
με Φυσικούς 

Περιορισμούς & 
Ειδικά 

Μειονεκτήματα 

 

Περιοχές 
χωρίς 

Περιορισμούς 

α. Εκρίζωση -αναφύτευση  
1.455 

 

1.260 

 

1.175 

 

1.020 

 

i. εκρίζωση  
 

210  

 

140 

 

160 

 

130 

ii. προετοιμασία εδάφους 245 170 205 120 

iii αναφύτευση 500 450 310 270 

απώλεια εισοδήματος 500 500 500 500 

β. Φύτευση αμπελώνων 745 620 515 390 

i. προετοιμασία εδάφους 245 170 205 120 

ii  φύτευση 500 450 310 270 

γ. Επανεμβολιασμός                          680                    680                          620                                620 

i. εμβολιασμός 180 180 120 120 

απώλεια εισοδήματος 500 500 500 500 

δ. Βελτίωση τεχνικών 
διαχείρισης 
(Υποστύλωση/Αναβαθμίδες) 

390 360 260 240 

 

Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων 
«εκρίζωση-αναφύτευση» και «επανεμβολιασμός» προστίθεται στο συνολικό κόστος των 
προαναφερθέντων μέτρων.  

Για τον καθορισμό των ορεινών περιοχών ισχύει η Οδηγία 81/645 (ΕΟΚ), όπως τροποποιήθηκε. 

Οι κατάλογοι των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα του Μέτρου 13 της 4ης τροποποίησης του ΠΑΑ 2014 – 2020 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
C(2019) 1781 final/28-2-2019 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μετά τη 
συμπλήρωση του πίνακα αμπελοτεμαχίων προς ένταξη στο πρόγραμμα από τις ΔΑΟΚ, τα γεωχωρικά 
αρχεία των τεμαχίων, προκειμένου να αποδοθεί χαρακτηρισμός, με βάση τον εντοπισμό τους εντός των 
περιοχών των ανωτέρω καταλόγων. Στη συνέχεια ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. χορηγεί στις ΔΑΟΚ τους πίνακες 
συμπληρωμένους με τον χαρακτηρισμό κάθε αμπελοτεμαχίου, για τον υπολογισμό των οικονομικών 
ενισχύσεων, βάση του Πίνακα Οικονομικών ενισχύσεων για την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή έως την 
25η Ιουλίου εκάστου έτους.  

Το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών του Υπ.Α.Α.Τ ορίζεται ως αρμόδια για τον 
υπολογισμό των ανωτέρω κατ’ αποκοπή ποσών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες εφαρμογής του 
Προγράμματος. Τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να επανεξετάζονται μετά από δύο έτη εφαρμογής. 

Για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνση της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας, οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και 
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να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργασίες που ενισχύονται από το 
πρόγραμμα, σε ποσοστό 10% επί των επιλέξιμων παραγωγών ανά διετία αναθεώρησης του Πίνακα 
Οικονομικών Ενισχύσεων. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ένα σώμα λειτουργικά ανεξάρτητο από τις αρχές οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία, θα 
πρέπει να επιβεβαιώσει την επάρκεια και την ακρίβεια των υπολογισμών που εκτελούνται από την 
ανωτέρω αρμόδια αρχή.» 

 

11. Στο άρθρο 22 «Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης χωρίς προκαταβολή» η παρ. 3 
αντικαθίσταται  ως ακολούθως:  

«3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις, αίτηση, φύλλο 
ελέγχων, βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη εκθέσεις ελέγχων και δηλώσεις συγκομιδής) διαβιβάζονται στο 
Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με 
συστημένη αλληλογραφία σε διπλούς φακέλους εκ των οποίων ο εσωτερικός φάκελος θα αναγράφει τον 
τελικό παραλήπτη και θα φέρει  σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς, Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων ενώ ο εξωτερικός φάκελος δεν θα φέρει καμία 
σήμανση διαβάθμισης και θα αναγράφει την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς και την ταχυδρομική διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι και τις 10 Ιουλίου του οικονομικού 
έτους πληρωμής (ημερομηνία εισερχομένου πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο 
και ακολούθως έγκριση της δαπάνης. 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 
Ιουλίου ή τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 7.1 και 7.2 της 
παρούσας 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποστέλλει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ηλεκτρονικό αρχείο ανά Δ.Α.Ο.Κ  με τα 
στοιχεία ενισχύσεως των παραγωγών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 23. 

Στη συνέχεια, συντάσσεται φύλλο ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το οποίο 
συνοδεύει το φάκελο πληρωμής που αποστέλλεται στο λογιστήριο, για την έκδοση εντολής πληρωμής.  

Το Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών της Διεύθυνσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδει τις αντίστοιχες εντολές πληρωμής ανά Δ.Α.Ο.Κ και ανά αριθμό 
μηχανογραφημένης εκτύπωσης.»  

 

12. Στο άρθρο 23 «Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με προκαταβολή» η παρ. 2 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

« 2. Οι αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ., εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, προβαίνουν στην αναγνώριση 
και εκκαθάριση δαπάνης και αποστέλλουν σχετικό φάκελο πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο επί 
αποδείξει, στο  Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το αργότερο μέχρι και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους (ημερομηνία εισερχομένου 
πρωτοκόλλου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), για διοικητικό έλεγχο και ακολούθως για έγκριση της δαπάνης. Ο 
φάκελος περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά [Συγκεντρωτικές και Αναλυτικές 
Καταστάσεις (Υπόδειγμα 8 και Υπόδειγμα 9 αντίστοιχα), Αίτηση (Υπόδειγμα 10), Φύλλο Ελέγχου 
(Υπόδειγμα 11), Βεβαίωση Περιφερειάρχη/Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12), ΄Εκθεση Ελέγχων 
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(Υπόδειγμα 7) και Εκτυπώσεις Δηλώσεων Συγκομιδής ή Παραγωγής κατά περίπτωση, ανά παραγωγό και 
για όλα τα αγροτεμάχια της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης που αφορούν το προηγούμενο έτος από 
το έτος πληρωμής] και επιπρόσθετα τα πρωτότυπα σώματα των εγγυητικών επιστολών και εις διπλούν 
αντίστοιχα φωτοαντίγραφα αυτών.» 

Κατ’ εξαίρεση για το πρόγραμμα περιόδου 2019-2020 η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται έως τις 30 
Ιουλίου ή τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 7.1 και 7.2 της 
παρούσας 

13. Στην παρ.2 του άρθρου 29, αντικαθίσταται η φράση «στην παρ.2 του άρθρου 12 της παρούσας» 
από την φράση «στην παρ.5 του άρθρου 12 της παρούσας». Στην παρ.6 του άρθρου 29 αντικαθίσταται η 
φράση «σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της παρούσας» από την φράση «σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 12 της παρούσας»  

14. Το άρθρο 31 «Υποδείγματα» αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

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

  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1) 

 Αναλυτικός Πίνακας Στοιχείων Αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) 

  Αίτηση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ή τη γνωστοποίηση υλοποίησης μέτρου/ων ή την 
αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής (Υπόδειγμα 3) 

  Απόφαση Έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 4) 

  Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου αίτησης και βαθμολογία(Υπόδειγμα 5) 

 Βαθμολογία και σειρά προτεραιότητας (Υπόδειγμα 6) 

  Έκθεση ελέγχων (Υπόδειγμα 7) 

  Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8) 

  Αναλυτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 9) 

  Αίτηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας  

προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης με ή χωρίς προκαταβολή ή 
αποδέσμευση/κατάπτωση εγγυητικών επιστολών (Υπόδειγμα 10) 

  Φύλλο ελέγχου (check list) δικαιολογητικών (Υπόδειγμα 11) 

  Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 12) 

  Εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (Υπόδειγμα 13) 

  Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (αποδέσμευση ή κατάπτωση  εγγυητικών επιστολών)    
(Υπόδειγμα 14) 

  Αναλυτική κατάσταση εξόφλησης πληρωμής (αποδέσμευση ή κατάπτωση  εγγυητικών επιστολών) 
(Υπόδειγμα 15) 

  Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(Υπόδειγμα 16) 

  Έκθεση Ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη  που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών από τον/ την παραγωγό (Υπόδειγμα 17) 

  Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχη για έκδοση απόφασης  επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 18) 

  Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού (Υπόδειγμα 
19) 

  Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. ενισχύσεων – επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. 
(Υπόδειγμα 20) 

  Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 21) 
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  Υπόδειγμα ένστασης προς τις Δ/νσεις Αγροτικής Oικονομίας & Κτηνιατρικής/Οικονομίας και προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ (Υπόδειγμα 22) 

  Εξόφληση παραγωγού (Υπόδειγμα 23) 

  Εξόφληση παραγωγού με προκαταβολή (Υπόδειγμα 24) 
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  Αναλυτικός Πίνακας Αιτούντων και εκτάσεων με σειρά προτεραιότητας (Υπόδειγμα 25) 

 Αναλυτικός Πίνακας αμπελοτεμαχίων αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα για την εξαγωγή γεωχωρικών 
στοιχείων (Υπόδειγμα 26) 

 Πίνακας παρακολούθησης και καταγραφής τροποποιήσεων (Υπόδειγμα 27)»  

 

 

15. Το Υπόδειγμα 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 ΑΙΤΗΣΗ  

«Αίτηση για την …………………………………………………………………….(1*)στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής των  

Αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει του Καν.(ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
 

 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ……………………….. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
…………………………………………………………………………
….. 

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

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………

……………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΡΟΣ……………………………………………………. 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ:………………………………………………………………………………………………………. 

ΕΔΡΑ-

ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..………………………………

…………….. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..……………………

……………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… 

FAX………………………………………….………………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail 

address):…………………………………………………………….………………………………………... 

AΔΤ ……………………………………………………………………………..… ΑΦΜ:  

……………………………………………………... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….………………………………………………………………………… 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ:………………………………………………………………………………………………………………..

…. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ…………………………. ……………………………………………… 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ(2*) (Στρ.)………………………………………………………………………………………… 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ………………………………………………….…………………………………………………

………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………. 
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:………………………………………………………………
………. 
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:……………………
……………………….. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:………………………………………………………………
……………………….. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail 
address):……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Σε συνέχεια της με αριθ. ……………………………απόφασης έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Καν.(ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα μέτρα…………………………………… 
σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά: 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

προκειμένου 
να………………………………………………………………………………………………………………………………..…
… (3*) 

 
 
    ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                           
Ημερομηνία………………………… 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(4*)                                                                  
                             (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                     Ο /Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ 
 
                                             ______________________________ 
                                                                                                          (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

(1*)
 Αίτηση μπορεί να αφορά την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης (με ή χωρίς προκαταβολή) ή την γνωστοποίηση υλοποίησης του μέτρου/ων ή την 

αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής 

Σε περίπτωση προκαταβολής συμπληρώνονται τα παρακάτω: 
 Ποσό προκαταβολής :………………………………..………………………………………………..(συμπληρώστε μετά το ποσό 30%, 50% ή 80% του 

συνολικού ποσού ενίσχυσης) 

 Αριθμός εγγυητικής επιστολής και ημερομηνία έκδοσης:………………………..……… 

 Εκδούσα τράπεζα:………………………………………………………………….….…….  

(2*)
 Τα στρέμματα αναφέρονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου(στρογγυλοποίηση). 

(3*) 
Συμπληρώνεται κατά περίπτωση(….να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να μου χορηγήσετε την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση ή / για την 
αποδέσμευση της υπ΄ αριθ. ………..εγγυητικής επιστολής) . 

(
4*

) Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης. 

(
5*

) Η παρούσα αίτηση επέχει και θέση αιτήσεως χορήγησης άδειας αναφύτευσης όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας. 
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16. Προστίθενται μετά το Υπόδειγμα 25 νέα Υποδείγματα 26 και 27 ως ακολούθως: 
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Άρθρο 2 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά την 

παράταση ισχύος των αδειών αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το 2020 

 

1. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2020/601, η ισχύς:  

α) των αδειών για νέες φυτεύσεις οι οποίες που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την αριθ. 
609/16822/14-02-2017 (Β΄ 600), Υπουργική Απόφαση 

β) των αδειών αναφύτευσης οι οποίες έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της με αριθ.    
1011/21054/18-02-2016 (Β΄ 486).Υπουργικής Απόφασης  

και οι οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το 2020, παρατείνεται μέχρι την 4η Μαΐου 2021.  

2. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ) 2020/601 οι 
αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν άδειες φύτευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
οι οποίες έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το 2020 δεν υφίστανται καμία διοικητική κύρωση, 
υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουν εγγράφως τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της 
άδειάς τους και ότι δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος της που αναφέρεται 
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στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 3 

Τροποποίηση της με αριθ. 866/86629/2020 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1422), σχετικά  

με την παράταση υποβολής αίτησης για άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020 

Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 6 της με αριθ. 866/86629/2020 Υπουργικής Απόφασης 
με την παρακάτω παράγραφο η οποία έχει ως εξής: 

 
1. «Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 

του έτους 2020, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση - υπεύθυνη 
δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι και την 16η Μαΐου 2020.» 

      Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης καταλαμβάνουν τις ήδη κατατιθέμενες αιτήσεις . 
 

 

Άρθρο 4 

Τελική Διάταξη 
 

  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                         Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
             ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                               ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

 

                ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
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