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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 341021
Έκτη τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.292464/ 

27.07.2005 διυπουργικής απόφασης (Β 1122) για τα 
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και 
υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαιω−
μάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ−
βουλίου και 795/2004 της Επιτροπής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ− 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρ−

μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34), όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6, του ν.1440/84 (ΦΕΚ Α΄70), 
και 65 του ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄101), και ισχύουν σήμερα.

β. Του άρθρου 22, παρ.3, του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας» για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Το π.δ. 402/1988 σχετικά με τον Οργανισμό του 
Υπουργείου Γεωργίας, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σήμερα και το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 57) σχετικά 
με τη συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονο−
μίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών.

ε. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (ΦΕΚ Α 
200/98), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ Α 154/99) το άρθρο 24 
του Ν. 2945/01 (ΦΕΚ Α 223/01) «Εθνικό Σύστημα Προ−
στασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 
29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγρο−

τικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και 
αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ Α 135)

στ. Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄ 255) με 
το οποίο κυρώθηκε η 324032/ 24.12.2004 Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «για την 
εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφω−
σης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄ 1921) 
και ιδιαίτερα το άρθρο 5 αυτής, με το οποίο ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας «για τον υπολογισμό και 
την διαχείριση των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά την 
έννοια των διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 
(τίτλοι Ι και ΙΙΙ) και 795/2004, όπως ισχύουν».

ζ. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων.

η. Το π.δ. 185/2009 (Α219).
2. Τους Κανονισμούς:
α. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L30 της 

19.01.2009) «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθε−
στώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

β. (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής (L141 της 21.04.2004) 
«σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης 
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωρ−
γούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

γ. (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148 της 6−
6−2008) «για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/03, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999».

δ. Το έγγραφο εργασίας Α/16864/2008 με τις κατευ−
θυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των 
αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008.
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3. Τις Αποφάσεις:
α. με αρ. 292464/27−07−05 των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (ΦΕΚ 1122/Β/09.08.05) «Συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της 
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχου της ενιαίας 
ενίσχυσης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου και 795/ 2004 της Επιτροπής».

β. με αρ. 262427/16−3−2006 των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 422/Β/07.04.06) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης 
(Β1122) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρ−
μογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των 
δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης 
σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ−
βουλίου και 795/ 2004 της Επιτροπής»

γ. με αρ. 327274/13−12−2006 των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (ΦΕΚ1822/Β/13−12−2006) «Δεύτερη τροποποίηση της 
αριθμ.292464/27.07.2005 διυπουργικής απόφασης (Β 1122) 
για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής 
και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των δικαι−
ωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε 
εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβου−
λίου και 795/2004 της Επιτροπής»

δ. με αρ. 277811/27−3−07 των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 529/Β/13−04−2007) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής απόφασης 
(Β1122) για τα συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρ−
μογής και υπολογισμού του αριθμού και της αξίας των 
δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης 
σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμ−
βουλίου και 795/ 2004 της Επιτροπής»

ε. με αρ. 262823/07.01.2008 των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 14/Β/11−01−2008) «Τέταρτη τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής 
απόφασης (Β1122) για τα συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της 
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας 
ενίσχυσης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου και 795/ 2004 της Επιτροπής»

στ. με αρ. 305248/4−7−2008 των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 2494/Β/08−12−2008) «Πέμπτη τροποποίηση και συ−
μπλήρωση της υπ αριθμ. 292464/27.7.2005 διυπουργικής 
απόφασης (Β1122) για τα συμπληρωματικά διοικητικά 
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της 
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας 
ενίσχυσης σε εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 
του Συμβουλίου και 795/ 2004 της Επιτροπής».

ζ. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Το−
μέα 2009−2013 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 30−06−2008, όπου περιλαμβάνεται το μέτρο «στήριξης 
καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης» σύμφωνα με το άρθρο 9 
του καν.479/08, συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατ. Ευρώ 
για την περίοδο 2010−2013 (αιτήσεις 2009−2012).

η. Την με αριθμ. 1294/26−03−09 επιστολή του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 83784/29.05.2009 ει−
σήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.

Και με δεδομένο ότι:
είναι αναγκαίο να καθοριστεί με αντικειμενικά και αμε−

ρόληπτα κριτήρια α) η περίοδος αναφοράς, β) ο τρόπος 
υπολογισμού του ποσού αναφοράς για κάθε γεωργό 
καθώς και της επιλέξιμης έκτασης και να θεσπιστούν 
συμπληρωματικά διοικητικά μέτρα και διαδικασίες για 
την ενσωμάτωση του τομέα των αμπελοοινικών στο 
καθεστώς της ενιαίας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης, με 
σκοπό τον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των 
δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση, τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται η υπ΄ αριθμ.292464/ 27.07.2005 ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1122) «για τα συμπλη−
ρωματικά διοικητικά μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού 
του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων στους δι−
καιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, σε εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και 795/ 2004 
της Επιτροπής» όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 13Α αυτής, προστίθεται άρθρο 13Β:

Άρθρο 13Β

«Ένταξη του αμπελοοινικού τομέα στην ενιαία ενί−
σχυση»

Ωστόσο, ειδικά για τον αμπελοοινικό τομέα, εφαρμό−
ζονται τα εξής:

1. Από το έτος 2009 και εφεξής, δικαιούχοι συμπληρω−
ματικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή νέων δικαιω−
μάτων ενιαίας ενίσχυσης, είναι οι κάτοχοι αμπελουργι−
κής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο αμπελουργικό 
μητρώο την περίοδο εμπορίας 2008/2009 και σε περί−
πτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων την 
περίοδο εμπορίας 2007/2008.

2. Τα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται 
για να καθοριστεί ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων 
και το ποσό αναφοράς για κάθε γεωργό, κάτοχο αμπε−
λουργικής εκμετάλλευσης είναι:

α. Το μέγεθος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης: 
Καθορίζεται κατώτατο και ανώτατο όριο στο μέγεθος 
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης για την κατανομή 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης με άλλες καλλιέρ−
γειες (ετήσιες ή μόνιμες), ως ακολούθως:

ι) από 1−15 Ha για τις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας, ιι) από 0,5 −15 Ha για τις ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές καθώς και από 0,3−15 Ηα για τα νησιά του Ιο−
νίου και Αιγαίου Πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) 
και ιιι) χωρίς όριο μεγέθους εκμετάλλευσης στα μικρά 
νησιά κάτω των 3.000 κατοίκων.

Κάθε αμπελουργός θα λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενί−
σχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων 
αμπέλου που κατέχει κατά την περίοδο αναφοράς με 
ανώτατο όριο τα 5 δικαιώματα (5 Ha).
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Εντούτοις, οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις με μέγε−
θος μικρότερο του 0,1 Ha και μεγαλύτερο των 15 Ha απο−
κλείονται από την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης.

β)) Το μέγεθος του αμπελοτεμαχίου:
Σε αμπελοτεμάχια μικρότερα του 0,1 Ha δεν καθορί−

ζονται δικαιώματα ενίσχυσης.
γ)) Το είδος της καλλιέργειας που περιλαμβάνεται 

στο αμπελοτεμάχιο:
Καθορίζονται δικαιώματα ενίσχυσης μόνο σε αμπελο−

τεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που είναι 
εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Δεν καθο−
ρίζονται δικαιώματα ενίσχυσης σε αμπελοτεμάχια με 
συγκαλλιέργεια ή με άλλες ποικιλίες αμπέλου (διπλής 
ή τριπλής χρήσης) ή με άλλες μόνιμες καλλιέργειες. Τα 
μεμονωμένα δέντρα υπολογίζονται ως έκταση αμπε−
λώνα υπό την προϋπόθεση ότι (1) δεν επιδοτούνται, (2) 
επιτρέπουν την παραγωγή όπως σε αγροτεμάχιο χωρίς 
δέντρα και (3) δεν υπερβαίνουν σε πυκνότητα τα 40 
δέντρα ανά εκτάριο.

3. Για τον υπολογισμό των ποσών ανά δικαιούχο και 
τον προσδιορισμό της μοναδιαίας τιμής λαμβάνεται 
υπόψη το όριο που προβλέπεται στο εθνικό πρόγραμμα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2009−2013. Η χρη−
ματοδότηση του μέτρου ανέρχεται σε 13.000.000 € για 
τα οικονομικά έτη 2010 και 2011 και 16.000.000 € για τα 
έτη 2012 και 2013 και προβλέπει την χορήγηση από το 
2009 30.000 δικαιωμάτων ενίσχυσης ύψους 433 €/Ha, 
τα οποία θα αυξηθούν σε 36.950 από το 2012. Για τα 
δικαιώματα ενίσχυσης που θα καθοριστούν το έτος 
2009 η μοναδιαία τιμή των 433 €/Ha αναπροσαρμόζεται 
στη περίπτωση που το σύνολο της επιλέξιμης αμπε−
λοοινικής έκτασης είναι διαφορετική από 30.000 Ha, 
όπως προκύψει από τις αιτήσεις ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων ενίσχυσης, μετά την εξέταση των αιτη−
μάτων αναθεώρησης.

4. Ειδικές περιστάσεις:
i) Καθορίζονται δικαιώματα ενίσχυσης και για τις 

εκτάσεις που φυτεύτηκαν πρόσφατα κάνοντας χρήση 
δικαιωμάτων φύτευσης που χορηγήθηκαν από το εθνικό 
αποθεματικό, από αγοραπωλησία ή από το πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτά−
σεων με τους περιορισμούς του μεγέθους της αμπε−
λουργικής εκμετάλλευσης.

ii) Στις περιπτώσεις της υφιστάμενης και αναμενόμενης 
κληρονομιάς, τροποποίησης του νομικού καθεστώτος 
ή της επωνυμίας, και συγχωνεύσεων και κατατμήσεων 
θα εφαρμοστούν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα 
άρθρα 20 και 24 της παρούσης απόφασης σε συνδυ−
ασμό με τα άρθρα 13, 14 και 15 του Καν. 795/2004 της 
Επιτροπής.

iii) Στις περιπτώσεις πώλησης του συνόλου ή μέρους 
της αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά την διάρκεια 
της περιόδου αναφοράς και πριν την τελευταία προ−
θεσμία υποβολής της αίτησης ενεργοποίησης των δι−
καιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης κατα−
νέμονται στον αγοραστή ανεξάρτητα της αναφοράς ή 
μη σχετικής ρήτρας στο συμβόλαιο πώλησης.

iv) Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της περι−
όδου αναφοράς το σύνολο ή μέρος της αμπελουργικής 
εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μακροχρόνια μίσθωση έξι 
ή περισσοτέρων ετών, τα δικαιώματα ενίσχυσης κατα−
νέμονται στον ενοικιαστή.

v) Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της περι−
όδου αναφοράς το σύνολο ή μέρος της αμπελουργικής 
εκμετάλλευσης βρίσκεται σε μικρής διάρκειας μίσθωση 
(μικρότερη των έξι ετών), τα δικαιώματα ενίσχυσης κα−
τανέμονται στον ιδιοκτήτη της αμπελουργικής εκμετάλ−
λευσης και αντιμετωπίζονται ως ενοικίαση δικαιωμάτων 
που υποχρεωτικά συνοδεύεται από γη. Μετά το πέρας 
της μίσθωσης της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, τα 
δικαιώματα ενίσχυσης επιστρέφουν στον ιδιοκτήτη.

5. Εφόσον:
α) ο γεωργός δεν κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης ή 

κατέχει μόνο δικαιώματα που υπόκεινται σε ειδικούς 
όρους, λαμβάνει δικαιώματα ενίσχυσης για τον οίνο 
που υπολογίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2−4 
του παρόντος άρθρου

β) στον γεωργό έχουν χορηγηθεί δικαιώματα ενίσχυ−
σης ή έχει αγοράσει ή αποκτήσει δικαιώματα ενίσχυσης, 
η αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
διαθέτει επανυπολογίζονται ως εξής:

i) Ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς 
τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει ο 
γεωργός προσαυξανόμενος κατά τον αριθμό εκταρίων 
που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2−4 
του παρόντος άρθρου

ii) Η αξία είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσμα−
τος της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που διαθέτει 
ο γεωργός και του ποσού αναφοράς που υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δια 
του αριθμού που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 
(i) της παρούσας παραγράφου.

Τα δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται σε ειδικούς 
όρους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο.

Τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν εκμισθωθεί πριν 
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο 
πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνο−
νται υπόψη κατά τον υπολογισμό των δικαιωμάτων του 
εκμισθωτή, όπως περιγράφεται στο εδάφιο (β) της πα−
ρούσας παραγράφου.

6. Στα δικαιώματα ενίσχυσης που κατανέμονται στον 
αμπελοοινικό τομέα δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση 
υπέρ του εθνικού αποθέματος που αναφέρεται στο άρ−
θρο 15 της παρούσης.

7. Οι παραγωγοί στους οποίους γνωστοποιούνται οι 
πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων 
ενίσχυσης από τον αμπελοοινικό τομέα και διαπιστώ−
νουν ιδίως ότι:

• υπάρχουν προφανή λάθη στα ατομικά τους στοι−
χεία

• υπάρχουν διαφορές ή αριθμητικά λάθη όσον αφορά 
τον αριθμό των εκταρίων που ελήφθησαν υπόψη

• υπάρχουν μεταβολές της εκμετάλλευσής τους
δύναται να προβούν, το αργότερο μέχρι την καταλη−

κτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενί−
σχυσης έτους 2009, στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
αναθεώρησης δικαιωμάτων αμπελοοινικού τομέα μέσω 
των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που είναι εγ−
γεγραμμένοι ως μέλη. Με την κατάθεση της αίτησης 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν και τα σχετικά έγγραφα 
που αποδεικνύουν το βάσιμο των αιτιάσεων τους.
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8. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης πραγματο−
ποιείται και ολοκληρώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες 
του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την έναρξη των πληρωμών ενι−
αίας ενίσχυσης του έτους 2009, τα δε αποτελέσματα 
των αιτήσεων αναθεώρησης θα κοινοποιηθούν στους 
ενδιαφερόμενους το αργότερο έως την καταληκτική 
ημερομηνία χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης για το 
έτος 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009
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