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Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα:« Λεπτομέρειες εφαρμογής της με αριθ. 609/16822/14-02-2017 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» (ΦΕΚ Β΄ 600)
Αναφορικά με την αριθ. 609/16822/14-02-2017 ΥΑ διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. 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.
Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται σε ένα (1) στρέμμα.
Ο έλεγχος-ελάχιστης αιτούμενης έκτασης ανά αγροτεμάχιο, διενεργείται μετά την
ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων προς αδειοδότηση, στην εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ στο
Αμπελουργικό Μητρώο. Στην περίπτωση που κατά την ψηφιοποίηση αποδοθούν
περισσότεροι από ένας χαρτογραφικός κωδικός, ως έκταση του αγροτεμαχίου λαμβάνεται το
άθροισμα των αποδεκτών εκτάσεων των επιμέρους τεμαχίων στα οποία αντιστοιχούν οι
κωδικοί.
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Κατά παρέκκλιση, δεν διενεργείται ο παραπάνω έλεγχος, για τα τεμάχια που αντιστοιχούν σε
αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου συνολικής έκτασης
μικρότερης ή ίσης με ένα στρέμμα, όπως είναι καταγεγραμμένη στο Αμπελουργικό Μητρώο
(για τις περιπτώσεις που αδειοδοτείται παραγωγός που δηλώνει «ιδιοκατανάλωση»)
Τα ανωτέρω τεμάχια θα συμπεριληφθούν στον Τελικό πίνακα αδειοδότησης 2017, επιπλέον
των αδειοδοτημένων τεμαχίων κατά την εφαρμογή του καθεστώτος.
Οι ΔΑΟΚ για τις περιπτώσεις αδειοδότησης παραγωγών που διαθέτουν «ιδιοκατανάλωση»
θα προβούν σε επιτόπιο έλεγχο, για την επιβεβαίωση της έκτασης των τεμαχίων. Στη
συνέχεια θα προβούν σε εισαγωγή των αποτελεσμάτων στο Αμπελουργικό Μητρώο,
ενημέρωση/ τροποποίηση των αντίστοιχων εγγραφών τους με την τροποποίηση της «φόρμας
ιδιότητες αμπελοτεμαχίου», στο πεδίο δικαιώματα, από την επιλογή «ιδιοκατανάλωση» στην
επιλογή «Φύτευση με άδεια νέας φύτευσης», κ.λ.π.
Για την πιστοποίηση των τίτλων νομής/κατοχής της έκτασης γίνονται αποδεκτά σε
ηλεκτρονική μορφή και επισυνάπτονται (ανεβαίνουν/upload) στο σύστημα αιτήσεων, τα
ακόλουθα:
i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει αντίγραφο της
τελευταίας ηλεκτρονικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (έντυπο Ε9 της φορολογικής
του δήλωσης πρόσφατα εκτυπωμένο)
Σε περίπτωση που το έντυπο Ε9 δεν είναι ενημερωμένο, ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να
επισυνάψει ηλεκτρονικά στην αίτηση του, τους τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας, ενδεικτικά
ως εξής:


Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,



Γονική παροχή



Κτηματολόγιο



Αποδοχή κληρονομιάς,



Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,



Κτήση με προσκύρωση,



Με δικαστική απόφαση αναγνώρισης κυριότητας,



Κληρονομητήριο.



Διαθήκη

Ειδικά στις περιπτώσεις περιοχών που λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο επισυνάπτονται
ηλεκτρονικά μόνο τα ακόλουθα:
1. Βεβαίωση κτηματολογίου και
2. Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος
ii) Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν
συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή
χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει:

Τα ιδιωτικά έγγραφα παραχώρησης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης
και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν πριν την 1/1/2014, στα οποία το
συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100 €) πρέπει να είναι θεωρημένα
από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με τις ισχύουσες την 31/12/2013 διατάξεις της παραγράφου
2
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1 του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος».

Τα ιδιωτικά έγγραφα παραχώρησης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης
και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν μετά την 1/1/2014, στα οποία το
συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα ογδόντα ευρώ (80€) πρέπει να συνοδεύονται
από εκτύπωση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ. 1013/2014 (Β΄32) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 της
ΠΟΛ.1028/23.1.2015. (Β΄294). Η υποχρέωση αυτή είναι προαιρετική για τους εκμισθωτές
αγροτικών εκτάσεων εφόσον το μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα (80)
ευρώ.


Να αναγράφουν τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,


Να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, κλπ) και
τη χρονική περίοδο της ενοικίασης/παραχώρησης,

Να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών [αφορά
τα ιδιωτικά έγγραφα παραχώρησης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή
χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα
χίλια διακόσια ευρώ (1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το
συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και
έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ].

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές
αρχές και τα ΚΕΠ. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την προϋπόθεση να
συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

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 μεγαλύτερη ή ίση των επτά (7) ετών από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.
Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα
χρόνο γίνονται δεκτά, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την
ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και το ανωτέρω χρονικό διάστημα των επτά (7) ετών.
Σε περιπτώσεις συμβολαίων άνω των εννέα (9) ετών υποβάλλεται συμβολαιογραφικό
έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο.
Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας- εξ’ αδιαιρέτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη
γνώμη του άλλου /ή άλλων ιδιοκτητών για περίοδο ίση ή μεγαλύτερη των 7 ετών.
Σε κάθε περίπτωση, κατά την υλοποίηση της αδειοδότησης και την εισαγωγή των
αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, διενεργείται διοικητικός έλεγχος σύμφωνα με
τις οδηγίες τήρησης των μητρώων, που έχουν δοθεί αρμοδίως.
Για τα τεμάχια που ολοκληρώνεται ο διοικητικός και ο διασταυρωτικός καθώς και ο
επιτόπιος έλεγχος (όπου απαιτείται) ακολουθεί η εισαγωγή, ψηφιοποίηση των τεμαχίων στο
Αμπελουργικό Μητρώο για τις περαιτέρω ενέργειες (διαχείρισης, απόδοσης 13ψηφιου
κωδικού (ή κωδικών), έλεγχο επικαλύψεων, υπολογισμός αποδεκτής έκτασης κ.λ.π.),
συμπλήρωση και ολοκλήρωση του πρακτικού αξιολόγησης για κάθε τεμάχιο (κάθε 13ψηφιο
κωδικό) και βαθμολόγηση του.
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Όμοια, για τα τεμάχια των αιτήσεων των οποίων οι ενστάσεις γίνουν αποδεκτές, συνεχίζεται
η διαδικασία αξιολόγησης τους.
2. Κριτήρια Προτεραιότητας
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιμα αμπέλια και
εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας
μικρότερης ή ίσης των 40ετών.
Για την επιβεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/10 (ΦΕΚ Α’ 151), όπως ισχύει, ο αιτών
υποβάλλει ηλεκτρονικά βεβαίωση που εκδίδεται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(Τ.Α.Α.) για την ιδιότητα του νεοεισερχόμενου
Δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι όσοι παραγωγοί διαθέτουν έκταση φυτεμένη με
οινοποιήσιμες ποικιλίες μέχρι ένα στρέμμα για ιδιοκατανάλωση 1.
Εάν ο αιτών 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 η έκταση αυτή θεωρείται έκταση για ιδιοκατανάλωση.
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 της
βεβαίωσης από τον σχετικό Φορέα Πιστοποίησης, που επισυνάπτεται ηλεκτρονικά.
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :
1.
Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες
καταγεγραμμένους στο Αμπελουργικό Μητρώο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και
δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο
πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
2.
Ο αιτών έχει στην κατοχή του αμπελώνες με οινοποιήσιμες ποικιλίες
καταγεγραμμένους 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
καταγεγραμμένους στο Αμπελουργικό Μητρώο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και
δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο

1.

Σημειώνεται ότι για το / ή τα τεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με
οινοποιήσιμες ποικιλίες, χωρίς νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, συνολικής έκτασης μικρότερης ή
ίσης με ένα στρέμμα, που προορίζονται μόνο για οικιακή κατανάλωση, το πεδίο
«δικαιώματα» στη φόρμα «ιδιότητες αμπελοτεμαχίου», στο Αμπελουργικό Μητρώο,
ενημερώνεται με την επιλογή «ιδιοκατανάλωση».
4
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πέντε ετών 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
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.
Για την επιβεβαίωση του δηλωθέντος υψομέτρου στην αίτηση χορήγησης άδειας του
παραγωγού, η ένδειξη του υψομέτρου για κάθε τεμάχιο προς αδειοδότηση θα είναι
καταχωρημένη στη φόρμα «Στοιχεία άδειας φύτευσης»
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 .
Για τον έλεγχο οι ΔΑΟΚ θα έχουν στην διάθεσή τους τα στοιχεία (περιγραφικά στοιχεία),
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση για άδεια νέας
φύτευσης από το ΟΣΔΕ, με παροχή αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ:
Πίνακας με την συνολική καλλιεργήσιμη έκταση, όλων των καλλιεργειών, (εκτός των
εκτάσεων βοσκοτόπων και αμπελοκαλλιέργειας), σε εκτάρια. Συνολική επιλέξιμη έκταση
αμπελοκαλλιέργειας με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Συνολική επιλέξιμη έκταση
αμπελοκαλλιέργειας με μη οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως είναι δηλωμένη στην ΕΑΕ
2016 στο ΟΣΔΕ, ανά παραγωγό Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Περιφερειακή Ενότητα
β) με διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ των στοιχείων αμπελοτεμαχίων φυτεμένων με
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στο Αμπελουργικό Μητρώο και στον ΟΣΔΕ.
Διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια ΔΑΟΚ, με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου
για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που υποβάλουν αίτηση για άδεια νέας
5
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φύτευσης, καθώς και διασταυρωτικός έλεγχος μεταξύ των στοιχείων αμπελοτεμαχίων
φυτεμένων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου στο Αμπελουργικό Μητρώο και στον ΟΣΔΕ,
ως προς την συμφωνία των εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μεταξύ των δύο
συστημάτων.
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 την άρση της.
Για την διενέργεια του διασταυρωτικού ελέγχου οι ΔΑΟΚ θα έχουν στη διάθεσή τους :

τα στοιχεία των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών που υπέβαλαν
αίτηση για άδεια νέας φύτευσης, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου μέσω της πρόσβασης
στο Αμπελουργικό Μητρώο,

τα αναλυτικά στοιχεία των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών που
υπέβαλαν αίτηση για άδεια νέας φύτευσης (περιγραφικά στοιχεία) από το ΟΣΔΕ (παροχή
αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πίνακας που θα περιλαμβάνει : τα αναλυτικά στοιχεία της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης κάθε παραγωγού που υπέβαλε αίτηση συνολική επιλέξιμη
έκταση οινοποιήσιμων (κατά τεμάχιο: επιλέξιμη έκταση τεμαχίου, ποικιλία, χαρακτηρισμός
ποικιλίας/ προορισμό κ.λ.π), που είναι δηλωμένη στην ΕΑΕ 2016 στο ΟΣΔΕ, ανά παραγωγό
Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, Περιφερειακή Ενότητα.
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.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η έκταση αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπέλου, στο ΟΣΔΕ, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη έκταση στο
Αμπελουργικό Μητρώο διενεργείται απαραίτητα έλεγχος ως προς την νομιμότητα φύτευσης
των αμπελώνων.

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

ΑΜ

Καταγεγραμμένος

Καταγεγραμμένος

Ικανοποίηση του κριτηρίου

Μη καταγεγραμμένος

καταγεγραμμένος

Ικανοποίηση του κριτηρίου

Καταγεγραμμένος

Μη καταγεγραμμένος

Δεν ικανοποιείται το κριτήριο και
ταυτόχρονα δεν θεωρείται 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 .
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Προς διευκόλυνση του ελέγχου των ΔΑΟΚ και για την συντόμευση της διαδικασίας, θα
διενεργηθούν από το αρμόδιο τμήμα που χειρίζεται το Α.Μ. (μετά την διάθεση του σχετικού
αρχείου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ):

υπολογισμός έκτασης αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,
κάθε εκμετάλλευσης παραγωγού που υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης για το 2017, με
παράλληλη διενέργεια ελέγχου εντοπισμού τυχόν μη εγκεκριμένων φυτεύσεων στο
Αμπελουργικό Μητρώο.

έλεγχος κριτηρίων, έλεγχος ιδιοκατανάλωσης και διασταυρωτικός έλεγχος μεταξύ των
στοιχείων των αιτούντων αδειοδότηση το έτος 2017, στο Αμπελουργικό Μητρώο και του
αρχείου που θα χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία των αμπελουργικών
εκμεταλλεύσεων της ΕΑΕ 2016, (των αιτούντων παραγωγών για το καθεστώς το έτος 2016)
Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τους παραπάνω ελέγχους, θα αποσταλούν στις
αρμόδιες ΔΑΟΚ σε αναλυτικούς πίνακες, για τις ενέργειες τους.
Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2
παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015)
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές
εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς
δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007.
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)
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 (μετά την διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, μετά
από ελέγχους στο Αμπελουργικό Μητρώο, εν δυνάμει παράνομα κ.λ.π.) 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.
3. Έλεγχος και επαλήθευση της συμμόρφωσης με το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων
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 άδειες αμπελοφυτεύσεων χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.
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Η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης με το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων διενεργείται μέσω του τηρούμενου Αμπελουργικού Μητρώου.
Το έργο της οριζόμενης επιτροπής ανά ΔΑΟΚ για τον έλεγχο των αιτήσεων, είναι η
επαλήθευση όλων των στοιχείων που δηλώνονται από τους παραγωγούς, με την συμπλήρωση
αντίστοιχου (προεκτυπωμένου) πρακτικού διοικητικού ελέγχου/ εξέτασης της αίτησης του
παραγωγού με πίνακες επιβεβαίωσης (check-list) 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,
λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων (διοικητικών,
διασταυρωτικών, ή και επιτόπιων)
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», για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος ή και
η εξέταση τυχόν ενστάσεων ως προς το στάδιο του διοικητικού ελέγχου και έχει γίνει άρση
του αποκλεισμού τους, ψηφιοποιούνται στο Αμπελουργικό Μητρώο- στην εφαρμογή
ΑΔΕΙΕΣ, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, (όπως δηλώνονται στην αίτηση του
παραγωγού και σε συμφωνία με τα κριτήρια προτεραιότητας)- με την εισαγωγή των
συντεταγμένων τους, με απόδοση 13ψήφιου χαρτογραφικού κωδικού (ή και περισσοτέρων
χαρτογραφικών κωδικών ανάλογα με τον εντοπισμό τους στο διαθέσιμο χαρτογραφικό
υπόβαθρο- Ενότητες), σύμφωνα με τις αναμορφωμένες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου
καθεστώτος αδειοδότησης φυτεύσεων αμπελώνων στο Αμπελουργικό Μητρώο, που θα
δοθούν αρμοδίως.
Από την εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ» μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των τεμαχίων «προς
φύτευση με αδειοδότηση» είναι δυνατή η εκτύπωση, (από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ)
,χαρτογραφικών αποσπασμάτων, για κάθε τεμάχιο και η χορήγηση τους στον αιτούντα
παραγωγό, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης, ως προς τα
χαρτογραφικά τους στοιχεία.
Για τον περιορισμό των επιτόπιων ελέγχων, στους ελάχιστους υποχρεωτικούς , σύμφωνα με
το άρθρο 59 του Καν. 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.
Για κάθε αποδιδόμενο χαρτογραφικό κωδικό συμπληρώνεται διαφορετικό πρακτικό. Στο
πρακτικό συμπληρώνεται από την ΔΑΟΚ, ο 13ψηφιος χαρτογραφικός κωδικός κάθε τεμαχίου
και η αποδεκτή έκταση του, όπως προκύπτουν μετά την ψηφιοποίηση του τεμαχίου προς
αδειοδότηση στην εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ

Υπόδειγμα Πρακτικού ελέγχου Επιτροπής ΔΑΟΚ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΑΟΚ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Δ.Δ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΑΟΚ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ(Ε9,
Συμβόλαια, Ενοικιαστήρια κτλ)
13ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΥΨΟΜΕΤΡΟ (άνω των 500μ)
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ
ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΒΙΟΛ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ
ΕΘΝ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΕΩΡ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΣΔΕ
ΑΜΠΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΜ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (κατοχή
οινοποιήσιμων αμπέλων χωρίς άδεια)
ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (επισυνάπτεται το
πρακτικό επιτόπιου ελέγχου)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ

Για τις περιπτώσεις που στην έκταση αγροτεμαχίου αποδίδονται περισσότεροι από ένας
χαρτογραφικοί κωδικοί θα συμπληρώνονται διαφορετικοί πίνακες για κάθε επιμέρους τεμάχιο
που έχει αποδοθεί διαφορετικός χαρτογραφικός κωδικός. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα
των αποδεκτών εκτάσεων θα είναι μικρότερο ή ίσο της αιτούμενης έκτασης.
Όταν διενεργείται επιτόπιος έλεγχος σε τεμάχιο ή /-α του παραγωγού (είτε με απόφαση της
επιτροπής ελέγχου/εξέτασης, είτε επειδή αποτελεί μέρος του δείγματος επιτόπιων ελέγχων)
στο πρακτικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και :

προεκτύπωση πρακτικού επιτόπιου ελέγχου ανά χαρτογραφικό κωδικό τεμαχίου, από
το επίπεδο «άδεια φύτευσης», με το χαρτογραφικό απόσπασμά του από το Αμπελουργικό
Μητρώο


σκαρίφημα του τεμαχίου



συντεταγμένες των κορυφών του



ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου



ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του παραγωγού



ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές των ελεγκτών.
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Για τα τεμάχια των αιτήσεων των οποίων οι ενστάσεις, ως προς την πρώτη φάση, γίνουν
αποδεκτές, συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης τους, η οποία ολοκληρώνεται εντός 10
ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής.

4. Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
Η χορηγούμενη άδεια φύτευσης ανά τεμάχιο (με 13ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό) αντιστοιχεί
στην αποδεκτή έκταση του τεμαχίου όπως είναι καταχωρημένο στο Αμπελουργικό Μητρώο,
(στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ»), στρογγυλοποιημένη με ένα δεκαδικό ψηφίο.
Οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την προς παραχώρηση
έκταση του άρθρου 3 της παρούσας, εγκρίνονται στο σύνολο τους.
Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις αφορούν συνολική έκταση μεγαλύτερη από την προς παραχώρηση
έκταση του άρθρου 3 της παρούσας, τότε η χορήγηση αδειών πραγματοποιείται σύμφωνα με
τη βαθμολογία που θα λάβουν με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, το συντελεστή
βαρύτητας αυτών και το συντελεστή συμμόρφωσης με τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 6 της αριθ. 609/16822/14-02-2017 ΥΑ.
Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από
τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων
και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή.
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην
οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις
αυτές κατ’ αναλογία. Κατά τον υπολογισμό της χορηγούμενης άδειας η έκταση καταγράφεται
σε αριθμό στρεμμάτων (ακέραιο αριθμό , με ένα δεκαδικό ψηφίο ).
Σε κάθε περίπτωση αν κατά την υλοποίηση (φύτευση των τεμαχίων) των αδειών φύτευσης
που χορηγήθηκαν, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με την αριθ. 1011/21054/18-02-2016 (Β΄
486 ) Υ.Α ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις μη εγκεκριμένες φυτεύσεις, οι φυτεμένες εκτάσεις
αντιμετωπίζονται ως μη εγκεκριμένες με τις ανάλογες συνέπειες.
5. Εκτυπωτικό χορήγησης άδειας φύτευσης
Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων χορήγησης άδειας φύτευσης και την
ενημέρωση των στοιχείων των τεμαχίων για τα οποία χορηγήθηκε άδεια, είναι δυνατή η
εκτύπωση της φόρμας "Εκτυπωτικό χορήγησης άδειας φύτευσης", μέσω της Ψηφιακής
Υπηρεσίας, στο οποίο θα φαίνονται τα στοιχεία του αδειοδοτούμενου παραγωγού και τα
στοιχεία των τεμαχίων για τα οποία χορηγήθηκε άδεια (13ψήφιος χαρτογραφικός κωδικός,
έκταση άδειας, θέση) Τα στοιχεία παραγωγών και τεμαχίων που θα καταγράφονται στο
εκτυπωτικό θα πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στο Αμπελουργικό Μητρώο
(εφαρμογή "ΑΔΕΙΕΣ")
Για τις περιπτώσεις που η χορήγηση της άδειας πραγματοποιείται με κατ' αναλογία κατανομή
στις ισοβαθμισαντες αιτήσεις, θα ενημερώνεται το εκτυπωτικό χορήγησης άδειας φύτευσης,
μετά την διαχείριση των αδειοδοτημένων τεμαχίων στην εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ, προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ταύτιση των στοιχείων των τεμαχίων (κάθε χαρτογραφικού κωδικού) που
αδειοδοτούνται με το εκτυπωτικό χορήγησης «άδειας φύτευσης». Η "μειωμένη" έκταση που
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θα καταγράφεται στο εκτυπωτικό «χορήγησης άδειας φύτευσης» να ταυτίζεται με την
αποδεκτή έκταση του τεμαχίου στην εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ, μετά την διαχείρισή του. Μέσω της
διαχείρισης των τεμαχίων, αποδίδονται διαφορετικοί χαρτογραφικοί κωδικοί για το αιτούμενο
τεμαχίο, δηλαδή κωδικός για το αδειοδοτημένο τμήμα και κωδικός για το μη αδειοδοτημένο,
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για το καθεστώς αδειοδότησης σε
επόμενη εφαρμογή του.
Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η
Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι επιλέξιμες
αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι αιτούντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με
τους λόγους της απόφασης αυτής.
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, με αίτησή του
στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Οι αδιάθετες εκτάσεις που θα προκύψουν από την παραπάνω περίπτωση, θα διατεθούν το
επόμενο έτος, πέραν του ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που θα
αποφασιστεί να διατεθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καν (Ε.Ε) αριθ. 561/2013.
Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
Για τη διαδικασία φύτευσης του αμπελώνα ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή
περιγράφεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 1011/21054/18-02-2016 (Β΄ 486 ) Υ.Α: «οι παραγωγοί
πριν οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της χορηγούμενης άδειας θα πρέπει υποχρεωτικά να
επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής»

6. Δυνατότητα αλλαγής τεμαχίου που αδειοδοτήθηκε και μεταβίβαση της άδειας
Λαμβάνοντας υπόψη τον Εκτ. Καν 2015/561: «(8)….Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις,
οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εν λόγω συγκεκριμένη έκταση
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας. ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να
αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του
καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων…»,
η άδεια νέας φύτευσης μπορεί να
υλοποιηθεί σε τεμάχιο άλλο διαφορετικό από το οποίο δόθηκε η άδεια (με διαφορετικό / ή
διαφορετικούς 13 ψηφιο κωδικό, από τον αναγραφόμενο στην εκτυπωμένη άδεια φύτευσης)
όταν η έκταση για την οποία δόθηκε η αδειοδότηση δεν είναι διαθέσιμη όπως για
περιπτώσεις:

η επιλέξιμη έκταση αντιστοιχεί σε τεμάχια που παίρνουν μέρος σε αναδασμό και δεν
είχε οριστικοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης τίτλων ως την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης από τον αιτούντα παραγωγό.


απαλλοτρίωσης


για το επιλέξιμο τεμάχιο έχουν τροποποιηθεί ή διαπιστώνονται παράγοντες που
επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του και το καθιστούν ακατάλληλο για την καλλιέργεια της
οινοποιήσιμης αμπέλου.

περιπτώσεις κατά τις οποίες αδειοδοτήθηκε μέρος της έκτασης τεμαχίων παραγωγού
και όχι η συνολική τους έκταση. Σε αυτή την περίπτωση και προς αποφυγή πολυτεμαχισμού
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και κατακερματισμού της εκμετάλλευσης δύναται η φύτευση σε ένα ή περισσότερα
αγροτεμάχια τα οποία είναι ανάλογης έκτασης με αυτή που αδειοδοτήθηκε.
Για όλες τις περιπτώσεις αλλαγής αγροτεμαχίων, τα νέα τεμάχια πρέπει να πληρούν τις
ανάλογες προϋποθέσεις που ίσχυαν για τα επιλέξιμα τεμάχια αδειοδότησης (έκταση,
υψόμετρο, βιολογική καλλιέργεια κ.α.), σε εφαρμογή του ‘’ Άρθρο 10, (Καν.215/561).
Περιπτώσεις υλοποίησης της αδειοδότησης (μεταβίβαση άδειας) από διαφορετικό
παραγωγό είναι δυνατή σε περιπτώσεις που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο τεμάχιο στο
πλαίσιο διαχείρισης εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ακινήτων φυσικών ή άλλων
προσώπων, για κληρονομικούς λόγους, εφόσον η μεταβίβαση τεμαχίου και άδειας
διενεργείται εντός του διαστήματος υποχρέωσης φύτευσης – τριών ετών από την ημερομηνία
χορήγησής της αδείας.
Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής / τροποποίησης στα στοιχεία του τελικού
πίνακα χορήγησης αδειών, θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στη ΔΑΟΚ, για την
γνωστοποίηση της μεταβολής (τεμαχίου, ή και αδειοδοτημένου παραγωγού). . Η ΔΑΟΚ, θα
προβεί στην εξέταση του αιτήματος με τήρηση των ελεγκτικών διαδικασιών.
Μετά την διενέργεια των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση στο Αμπελουργικό
Μητρώο, στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ», με την εισαγωγή των αποτελεσμάτων τους,
προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή/ υλοποίηση της αδειοδότησης στο τροποποιημένο
τεμάχιο ή σε διαφορετικό παραγωγό.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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