ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΑΠ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
Πληροφορίες : ∆. Γραµµατικός, Π. Κελλάρη
Τηλέφωνο :2102124175
FAX: 2102124197
Ταχ. ∆/νση : Αχαρνών 2
ΑΘΗΝΑ Τ. Κ. 10176
e mail : ax2u205@minagric.gr

Αθήνα 02/08/2010
Αρ. Πρωτ.:285065
ΠΡΟΣ : Π. ∆.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέµα : «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα».
Σχετ: 1) Υπ’ άριθµ. 347970/8-12-2008 ΚΥΑ Οικονοµίας & Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων (Β’ 2508)
2) Υπ’ άριθµ. 284984/13-07-2010 ΥΑ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Λεπτοµέρειες
εφαρµογής της ανωτέρω ΚΥΑ (Β’ 1072)
Σχετικά µε το αναφερόµενο στο θέµα Πρόγραµµα, προς διευκόλυνση των αρµοδίων για την
επιτυχέστερη εφαρµογή των Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, προς όφελος των ενδιαφεροµένων
αµπελουργών και ιδιαιτέρως στους όρους Επιλεξιµότητας της έκτασης και του ύψους της Πριµοδότησης
σας διευκρινίζουµε τα εξής:
Α) ΌΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
(άρθρο 4 παράγραφος 1. α) σηµείο iii, και άρθρο 6 παράγραφος 1.2 σηµείο ε) της υπ’ άριθµ. 347970/8-12-2008 ΚΥΑ)

Για την παράγραφο 1. α) σηµείο iii του άρθρου 4 της ΚΥΑ 347970/8-12-2008 ο όρος
«καλλιεργείται» σηµαίνει ότι ο αµπελώνας πρέπει να συντηρείται ορθά και αυτό αποδεικνύεται µε
τα εξής δικαιολογητικά, διαζευκτικά :
1. ∆ηλώσεις Συγκοµιδής (άρθρο 2 του Καν(ΕΚ)1282/01 της Επιτροπής) για τις δύο
αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της έναρξης ισχύος του Καν(ΕΚ) 479/08 {δηλ.
2006-2007 (∆εκεµβρίου 2006)και 2007-2008 (∆εκεµβρίου 2007)} καθώς και οι επόµενες
τρεις µέχρι την λήξη του Προγράµµατος το 2010-2011, αναλόγως βέβαια της περιόδου
ένταξης κάθε ενδιαφερόµενου. ή
2. µε τις ∆ηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων άρθρο 4, παρ. 1 του 1282/01 για τις
αντίστοιχες περιόδους (2006-2007 έως και 2007-2008) καθώς και τις τρεις επόµενες
αναλόγως της περιόδου ένταξης, όταν οινοποιούν µόνοι τους όλη την σταφυλική τους
παραγωγή (νόµιµα οινοποιειά) ή παραδίδουν προς οινοποιήση σε Συν/κά Οινοποιεία όλη
τους την παραγωγή .
3. Σχετικά µε τα αναφερόµενα στο σηµείο ε) της παραγράφου 1.2 του άρθρου 6 της υπ’
άριθµ. 347970/8-12-2008 ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στο κ.λ.π. («.. είναι δυνατή ή αποδοχή
της δήλωσης παραγωγής οινοποιείου κ.λ.π. ….» περιλαµβάνονται τα εξής παραστατικά:
α) Κάθε άλλο νόµιµο παραστατικό παράδοσης της σταφυλικής παραγωγής σε οινοποιεία
όπως : αντίγραφο του σχετικού φύλλου της δήλωσης παραγωγής του οινοποιείου που παρέλαβε
τα σταφύλια, τιµολόγια πώλησης, δελτία αποστολής ή δελτία παραλαβής.
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β) Παραστατικά του ΕΛΓΑ, από τα οποία να προκύπτει ότι η παραγωγή υπέστη
καταστροφή από καιρικά φαινόµενα και γι’ αυτό το λόγο δεν κατετέθη ∆ήλωση Συγκοµιδής.
Με βάση τα ανωτέρω παραστατικά οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των οικείων
Νοµαρχιακών. Αυτοδιοικήσεων, σε συνδυασµό µε τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργούν, πριν την
εκρίζωση σε ποσοστό 100% των αµπελοτεµαχίων όπου επαληθεύεται η ύπαρξη του αµπελώνα, η
έκταση του και κατά πόσο συντηρήθηκε ορθά, προβαίνουν στην οριστικοποίηση των επιλέξιµων
προς εκρίζωση αµπελοτεµαχίων
Β) ΥΨΟΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(Σηµείο η) της παραγράφου 1.2 του άρθρου 6 της υπ’ άριθµ.347970/8-12-2008 ΚΥΑ και άρθρα 2 & 3 της υπ’αρθµ.
284984/13-07-2010 ΥΑ)

1. ∆ιευκρινίζεται ότι στη παράγραφο 3. του άρθρου 2 της ΥΑ 284984/13-07-2010 οι
δηλώσεις παραγωγής των οινοποιείων αφορούν την πενταετή περίοδο αναφοράς
(2003/2004 έως και 2007/2008) µη συµπεριλαµβανοµένων των ετών µε κατώτερη και
ανώτερη παραγωγή.
2. Το ύψος πριµοδότησης προσδιορίζεται στον πίνακα το άρθρου 9 της υπ΄ αριθµ. 347970/812-2008 ΚΥΑ. και η µέση απόδοση των Περιφερειών για το έτος 2010-2011 αντιστοιχεί σε
630 ευρώ ανά στρέµµα.
Σας υπενθυµίζουµε ότι µετά την έκδοση της αριθµ. 284984/13-07-2010 Υπουργικής
Απόφασης, δεν ισχύει η αριθµ. 286833/01-04-2009 Υπουργική Απόφαση .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
Για ενέργεια:
1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Έδρες τους .
Για κοινοπoίηση.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο Υπουργού κ Κ. Μπαζελή
Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιµάκης
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γ. Κανελλόπουλος
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Γ. Μπαζώτη
Γραφείο Γεν. ∆/ντη Φ. Π. κ. ∆. Μπαµπίλη
ΟΠΕΚΕΠΕ –∆/νση Ενιαίας ενίσχυσης και διαχείρισης δικαιωµάτων.
Τµήµα προγραµµάτων ενίσχυσης φορέων.
∆οµοκού 5, 10445 ΑΘΗΝΑ
7. ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο
8. ∆/νση Μετ.Τυπ. & Ποιοτ. Ελέγχου - Στο Υπουργείο
9. ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώων -Στο Υπουργείο
Βερανζέρου 46 Αθήνα
10. ∆/νση Πληροφορικής – Αχαρνών 381
11. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο
12. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
13. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
14. Κ.Σ.Ο.Σ, οδός Β &Η’ γωνία, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Τ.Κ. 716 01 Ηράκλειο Κρήτης
15. Σ.Κ.Ο.Σ. Α.Σ.Ε., Μαιζώνος 211, 262 22 ΠΑΤΡΑ
16. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
17. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
18. Σ.Ε.Ο. - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
19. Ένωση Οινοποιών Ελλάδος - Λ. Βουλιαγµένης 178, 172 35 ∆ΑΦΝΗ
20. Σύνδεσµο Οινοποιών Ελλάδος - Αλκιβιάδου 24, 104 39 ΑΘΗΝΑ
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