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Θέµα: «Πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 “Περί οργανώσεως των ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και 
οργανωτικών θεµάτων” (Α’280). 

β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 “Εφαρµογή του Κοινοτικού 
∆ικαίου” (Α’34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α’ 70) “Συµµετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισµού ΕΥΡΑΤΟΜ” και του 
άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόµου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του 
Ν. 1892/90 (Α 101), όπως ισχύουν σήµερα. 

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
63/2005 ‘’Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα’’ (Α’ 98). 

δ) το Ν.∆. 243/69 “Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής 
παραγωγής”, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 427/76 (Α’ 230) “Περί 
αντικαταστάσεως, συµπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.∆. 
243/69”.  

2. Τους Κανονισµούς. (ΕΚ): 
α) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/6-6-2008) “Για την Κοινή Οργάνωση 

της αµπελοοινικής αγοράς ” και ειδικότερα το Κεφ. ΙΙΙ του Τίτλου V 
“Καθεστώς εκρίζωσης”, άρθρα 98-107. 
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β) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) “Για την θέσπιση 
λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου και 
ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΙΙ “Καθεστώς εκρίζωσης”, άρθρα 67-75. 

γ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής(L 176/29-6-2001)  “για τις λεπτοµέρειες 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1493/1999 όσον αφορά τις 
πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της 
αγοράς στον αµπελοοινικό τοµέα και για την τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 
1623/2000’’. 

δ) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου (L 270/21-10-2003) ‘’για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους 
γεωργούς’’ όπως ισχύει κάθε φορά. 

ε) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου (L 210/31-7-2006) ‘’Περί καθορισµού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999’’. 

ζ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30-4-2004) ‘’σχετικά µε τους 
λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του 
Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)’’ όπως 
διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

η) των άρθρων 13 µέχρι και 29 του Ν. 2637/98 (Α’ 200/98), «Σύσταση 
Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκε 
µε το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α’ 154/99), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 
223/01) «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ∆ραστηριότητας», το 
άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης 
επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 135)]. 

3. Τη µε αριθ. 336045/16-11-2007 (Β’2255) απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων “περί της ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου” 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη µε αριθ. 252806/4- 9-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων (ΦΕΚ 1371/ τΒ/14-09-2006) «Μεταβίβαση αρµοδιότητας προς 
έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόµως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
χρηµατικών ποσών και επιβολής κυρώσεων». 

5. Τη µε αριθ. 375769/22-6-2001 (Β’891) απόφαση Υπουργού Γεωργίας “Περί 
της απογραφής του αµπελουργικού δυναµικού παραγωγής-ετήσιες ∆ηλώσεις 
Εσοδείας, Παραγωγής και Αποθεµάτων”. 

6. Τη µε αριθ. 375770/22-6-2001 (Β’891) απόφαση Υπουργού Γεωργίας “Περί 
της απαγόρευσης φύτευσης νέων αµπελώνων, Αναδιάρθρωση και Μετατροπή, 
Οριστική Εγκατάλειψη αµπελώνων και άλλες διατάξεις”  

7. Τη µε αριθ. 417718/28-11-2001 απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β’1634) 
“Λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κεφαλαίου Ι περί ∆ηλώσεων Συγκοµιδής του 
Καν. (ΕΚ) αριθµ.1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για 
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον 
αµπελοοινικό τοµέα”. 

8. Τη µε αριθ. 271562/01-08-2002 (Β’ 1042) απόφαση Υπουργού Γεωργίας 
‘’περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισµού Πληρωµών. 
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9. Τη µε αριθ. 394555/23-10-2000 (Β’ 1324) Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Με την παρούσα καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι 

λεπτοµέρειες εφαρµογής, για την ένταξη και τον τρόπο πληρωµής των δικαιούχων 
στο πρόγραµµα Εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα (πριµοδότηση 
εκρίζωσης), σύµφωνα µε τον Καν.(Ε.Κ.) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου και 
555/2008 της Επιτροπής. 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

Πεδίο και περίοδος εφαρµογής - Ορισµοί  
1. Οι αµπελουργοί δύνανται να λάβουν πριµοδότηση για την εκρίζωση αµπελώνων 

(εφεξής «πριµοδότηση εκρίζωσης»). 
2. Η περίοδος εφαρµογής του καθεστώτος εκρίζωσης αρχίζει από την αµπελοοινική 

περίοδο 2008-2009 και λήγει στο τέλος της αµπελοοινικής περιόδου  2010-2011. 
3. Κατά την έννοια εφαρµογής των µέτρων της κοινής οργάνωσης της αµπελοοινικής 

αγοράς, η αµπελοοινική περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει 
την 31η Ιουλίου του επόµενου έτους και το οικονοµικό έτος αρχίζει την 16η 
Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 15η Οκτωβρίου του επόµενου έτους. 

4. Ορισµοί 

α)Εκρίζωση νοείται η πλήρης εξάλειψη όλων των πρέµνων αµπέλου από έκταση 
φυτευµένη µε άµπελο σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του Καν.(ΕΚ) 479/2008. 

β) Φυτευµένη έκταση: Ο αµπελώνας ορίζεται από την εξωτερική περίµετρο των 
στελεχών αµπέλου µε την προσθήκη ενός ενδιάµεσου χώρου, το πλάτος του 
οποίου αντιστοιχεί στο ήµισυ της απόστασης µεταξύ των γραµµών. Ο 
προσδιορισµός της φυτευµένης έκτασης πραγµατοποιείται µε κάθε πρόσφορο 
µέσο που αποδεδειγµένα εξασφαλίζει ακρίβεια µέτρησης τουλάχιστον 
ισοδύναµη µε την απαιτούµενη από το ισχύον τεχνικό πρότυπο που έχει εκδοθεί 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

 
ΑΡΘΡΟ  2 

Αρµόδιες αρχές 
 Ως αρµόδιες αρχές για την υλοποίηση του προγράµµατος ορίζονται οι κάτωθι:  

1. Η ∆ιεύθυνση Π.Α.Π. ∆ενδροκηπευτικής για την έκδοση των Υπουργικών 
αποφάσεων λεπτοµερειών εφαρµογής, των σχετικών εγκυκλίων, την 
παρακολούθηση, υλοποίηση και συγκέντρωση στοιχείων από τις ∆ιευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των Ν. Α. του προγράµµατος εκρίζωσης 
αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα.. 

2. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Ν. Α. για την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των 



 4 

υποβαλλόµενων αιτήσεων, για τη διενέργεια των διοικητικών και των 
πρωτοβάθµιων επιτοπίων ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων, καθώς και για την 
αναγνώριση και εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης, και την αποστολή των 
πινάκων συγκεντρωτικών στοιχείων, αποτελεσµάτων των ελέγχων, την ανάκτηση 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κ.λ.π. στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. & στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ.. 

3. Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών πληρωµής, την αναγνώριση της δαπάνης, την εκκαθάριση των 
δαπανών καθώς και τη διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικά µε τη νοµιµότητα 
των πληρωµών, και για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις πληρωµές 
από τις κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας των Ν. Α.. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
Εξαιρέσεις 

1. Εφόσον η συσωρευµένη εκριζωθείσα έκταση φθάσει το 8% του Εθνικού 
αµπελώνα, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα VIII του Καν(ΕΚ) 479/08, η 
Ελλάδα µπορεί να αποφασίσει  να απορρίψει όλες τις περαιτέρω κατατιθεµένες 
αιτήσεις.  

2. Όταν η συσωρευθείσα εκριζωθείσα έκταση για µια περιφέρεια της χώρας φθάσει 
το 10% του αµπελώνα της δύναται να αποφασισθεί η απόρριψη όλων των 
περαιτέρω κατατιθεµένων αιτήσεων. 

3. Η χώρα µας δύναται να κηρύξει τις αµπελουργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε 
ορεινές περιοχές και απόκρηµνες περιοχές µη επιλέξιµες για το καθεστώς 
εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων.  

4. Η χώρα µας δύναται να κηρύξει εκτάσεις µη επιλέξιµες για το καθεστώς 
εκρίζωσης, σε περίπτωση που η εφαρµογή του καθεστώτος µπορεί να είναι µη 
συµβατή για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι εκτάσεις που κηρύσσονται µη 
επιλέξιµες δεν υπερβαίνουν το 3% του συνολικού αµπελώνα, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα VIII. του Καν(ΕΚ) 479/08. 

5. Η χώρα µας δύναται να κηρύξει αµπελουργικές εκτάσεις των νησιών του Αιγαίου 
και των Ιονίων Νήσων, εξαιρουµένων της Κρήτης και της Εύβοιας, µη επιλέξιµες 
για το καθεστώς εκρίζωσης. 

6. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 5 καθορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

7. Η Ελλάδα παρέχει στους παραγωγούς των οποίων οι εκτάσεις είναι ή 
κηρύσσονται µη επιλέξιµες κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5, 
προτεραιότητα για τη χορήγηση άλλων µέτρων στήριξης που προβλέπονται στον 
Καν(ΕΚ) 479/08, και ιδίως, κατά περίπτωση, του µέτρου αναδιάρθρωσης και 
µετατροπής στο πλαίσιο των προγραµµάτων στήριξης και των µέτρων αγροτικής 
ανάπτυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Όροι επιλεξιµότητας  

1. Η πριµοδότηση εκρίζωσης χορηγείται µόνον και εφόσον ισχύουν τα κάτωθι 

α)Η σχετική έκταση πληρεί τους όρους επιλεξιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του Καν (ΕΚ) 479/2008: 
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i. δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για µέτρα τύπου 
αναδιάρθρωσης και µετατροπής κατά τις δέκα (10) αµπελοοινικές 
περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης. 

ii. δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής 
οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε (5) αµπελοοινικές περιόδους 
που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης, 

iii. καλλιεργείται, 

iv. δεν είναι µικρότερη από 0,1 εκτάριο.  

v. δεν έχει φυτευτεί κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρµοστέας 
κοινοτικής ή εθνικής διάταξης, 

vi. είναι φυτευµένη µε οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου ταξινοµηµένη 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Καν (ΕΚ) 
479/08. 

β)Η σχετική έκταση δεν έχει φυτευθεί µε χορήγηση δωρεάν δικαιώµατος 
φύτευσης από το Εθνικό Αποθεµατικό κατά τις δέκα (10) αµπελοοινικές 
περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης. 

2.  Οι εκτάσεις που έχουν αποτελέσει αντικείµενο διευθέτησης σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παράγραφος 3 του Καν (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και το άρθρο 86 
παράγραφος 1 του Καν (ΕΚ) 479/08 είναι επιλέξιµες για την πριµοδότηση 
εκρίζωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

∆ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα - Πληρωµές 
1. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση για πριµοδότηση 

εκρίζωσης στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, στο 
αµπελουργικό µητρώο της οποίας είναι εγγεγραµµένοι, από 30 Ιουνίου έως 1 
Σεπτεµβρίου έκαστου έτους. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας τηρείται 
στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας ειδικό βιβλίο 
πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση του προγράµµατος.  
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις κατατίθενται δίχως τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 4 & 6 της παρούσης, 
οι αρµόδιες τοπικές υπηρεσίες τηρούν ξεχωριστό αρχείο για τις αιτήσεις 
αυτές. 

2. Σε κάθε ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας συγκροτούνται τριµελείς 
επιτροπές, για τη διενέργεια διοικητικού ελέγχου για την επιλεξιµότητα όλων 
των αιτήσεων που κατατέθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσης. Οι 
επιλέξιµες αιτήσεις καταχωρούνται στο σύστηµα, κατά σειρά προτεραιότητας, 
σύµφωνα µε  την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσης. 

3. Σε κάθε ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, µετά τη διενέργεια του 
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων για πριµοδότηση εκρίζωσης, τα 
αποτελέσµατα των επιλέξιµων αιτήσεων αναρτώνται σε πίνακα  επί 
δεκαηµέρου σε γνώση των ενδιαφεροµένων για διορθώσεις λαθών, µετά την 
παρέλευση του οποίου καθίστανται οριστικοί. Ο οριστικός πίνακας 
αποστέλλεται άµεσα µε e-mail στη διεύθυνση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής – 
Τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών έως 5 Οκτωβρίου έκαστου έτους.  

4. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, ειδοποιούν τους παραγωγούς 
για την πραγµατοποίηση των επιτόπιων ελέγχων στις εκτάσεις τους, 
σύµφωνα µε την υποδειχθείσα µεθοδολογία που απορρέει από τις κοινοτικές 
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διατάξεις και σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας της παραγράφου 2 και 
ορίζουν  την ηµεροµηνία πραγµατοποίησής τους, αρχίζοντας τους ελέγχους  
από τις εκτάσεις που πληρούν το κριτήριο του εδαφίου α) της παραγράφου 3 
του άρθρου 6 της παρούσης.  

5. Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 12 παράγρ. 2 της 
παρούσης, έχουν εφαρµογή τα διαλαµβανόµενα του άρθρου 2 παράγρ. 4&5 
του Καν (ΕΚ) 479/08 του Συµβουλίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 71 του 
Καν(ΕΚ) 555/08 της Επιτροπής. 

6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αρχίζουν το αργότερο στις 15 Νοεµβρίου και 
ολοκληρώνονται έως και 31 ∆εκεµβρίου έκαστου έτους. Ο προσδιορισµός 
της φυτεµένης έκτασης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 1 παραγρ. 4 
στοιχείο β) της παρούσης. Οι αρµόδιες  τριµελείς επιτροπές επιτόπιων 
ελέγχων βεβαιώνουν επίσης και την καλή παραγωγική κατάσταση του 
αµπελώνα. 

7. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας µετά την ολοκλήρωση των 
επιτόπιων ελέγχων, προβαίνουν στη σύνταξη καταστάσεων ανά κριτήριο µε 
τους επιλέξιµους παραγωγούς, τις εκτάσεις και τα αναλογούντα ποσά και στην 
άµεση δηµοσιοποίηση αυτών µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανάρτηση σε 
κοινόχρηστους χώρους κλπ.) επί 10ήµερο σε γνώση των ενδιαφεροµένων για 
διορθώσεις λαθών µετά την παρέλευση των οποίων καθίστανται οριστικοί. 

8. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, µετά την ολοκλήρωση της 
ανωτέρω διαδικασίας κοινοποιούν άµεσα µε e-mail τις οριστικές καταστάσεις 
επιτόπιων ελέγχων ανά κριτήριο στο τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων το βραδύτερο έως 10 
Ιανουαρίου έκαστου έτους. 

9. Η ∆ιεύθυνση ΠΑΠ-∆ενδροκηπευτικής, έως 20 Ιανουαρίου έκαστου έτους, 
κατανέµει τις εκτάσεις και τα ποσά που αντιστοιχούν στους υποψήφιους προς 
ένταξη στο πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων παραγωγούς, 
στις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας.  

10. Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας εκδίδουν άµεσα απόφαση 
έγκρισης στο πρόγραµµα για κάθε ένα επιλέξιµο παραγωγό έως 1 
Φεβρουαρίου έκαστου έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 παράγρ. 5 του 
Καν(εκ) 479/08.  

11. Εκρίζωση αµπελοτεµαχίων  
Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης, οι δικαιούχοι της πριµοδότησης 
εκρίζωσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση από τη ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης/Γεωργίας, προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των 
αµπελοτεµαχίων τους µέχρι και την 1η Μαΐου έκαστου έτους και 
ενηµερώνουν εγγράφως τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας για την 
καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση και µόνο για την πρώτη 
χρονιά εφαρµογής του προγράµµατος, ήτοι την αµπελοοινική περίοδο 
2008/2009, η εκρίζωση των αµπελοτεµαχίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως 
και την 31η Μαΐου 2009. 

12. Πιστοποίηση εκρίζωσης 
Η πιστοποίηση της εκρίζωσης των αµπελοτεµαχίων πραγµατοποιείται µετά 
από επιτόπιο έλεγχο σταδιακά έως 15 Ιουνίου έκαστου έτους από τις ∆/νσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.  
Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της 
εκρίζωσης, η οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας συντάσσει 
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και δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο την κατάσταση µε τους δικαιούχους 
του προγράµµατος. 

13. Πληρωµές 
Οι ∆/νσεις  Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας υποβάλλουν τις καταστάσεις των 
δικαιούχων παραγωγών για πριµοδότηση εκρίζωσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το 
αργότερο έως 1 Ιουλίου έκαστου έτους. Οι ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. κοινοποιούν συγκεντρωτικές καταστάσεις στο 
τµήµα Αµπέλου και Ξηρών Καρπών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων . 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

Προϋποθέσεις ένταξης – Προτεραιότητα ένταξης 
1. Προϋποθέσεις ένταξης  
1.1. ∆ικαίωµα ένταξης 

α)∆ικαίωµα πρόσβασης στο πρόγραµµα, µετά από αίτηση τους, έχουν οι 
κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή 
αποκτούν δικαίωµα για το σκοπό αυτό από την αµπελουργική περίοδο 
1998–1999 και εντεύθεν. 
Ως κάτοχοι θεωρούνται φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, Οινοποιητικές 
επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα αµπελουργική εκµετάλλευση, Οµάδες 
ή Οργανώσεις παραγωγών και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που 
προβαίνουν στην καλλιέργεια οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου για 
παραγωγή οίνων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης ή 
προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης ή οίνων, µε ένδειξη της 
οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.  

β)Όσοι έχουν καταθέσει δήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του 
Συστήµατος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αµπελουργικό Μητρώου. 

γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εκµετάλλευσης µέχρι τη 
15 Μαΐου και έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν τα αιτούµενα αµπελοτεµάχια. 

δ)Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραµµα 
είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρµογή της 
κοινοτικής και εθνικής αµπελοοινικής νοµοθεσίας. 

 

1.2. Επιλεξιµότητα 
Η πριµοδότηση της εκρίζωσης δύναται να χορηγηθεί: 

α)Eφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς ότι ο οικείος αµπελώνας καλλιεργείται 
ορθά και µε την επιφύλαξη της πραγµατοποίησης επιτόπιων ελέγχων 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 81 του Καν. (ΕΚ) 555/08, και του 
άρθρου 5 παρ. 6 της παρούσης  

β)Έχει κατατεθεί για το υπό εκρίζωση αµπελοτεµάχιο (κωδικός 
αµπελοτεµαχίου) δήλωση συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 
Καν(ΕΚ)1282/01 για : 

i) τις δύο (2) τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της 
έναρξης ισχύος του Καν (ΕΚ) αριθ. 479/2008, και  

ii) τις τρεις (3) αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της εκρίζωσης.  

γ)Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου β) απαλλάσσονται, από την υποχρέωση 
υποβολής δήλωσης συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 2 
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στοιχείο γ) ή το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) του Καν (ΕΚ) 
1282/2001, οι παραγωγοί που αποδεικνύουν την παραγωγή των σταφυλιών 
τους βάσει της δήλωσης που προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 2 
στοιχείο γ) ή της δήλωσης παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφο 1 του Καν(ΕΚ) 1282/2001. 

δ)Λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών συνθηκών απαλλάσσονται οι παραγωγοί 
από τα οριζόµενα στην παράγραφο β) δικαιολογητικά, εφόσον 
προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο  
αµπελώνας καλλιεργήθηκε ορθά. Στην περίπτωση αυτή, απαραίτητη είναι 
και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος επεξηγηµατική των 
λόγων που δεν κατατέθηκε δήλωση συγκοµιδής. 

ε)Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη ούτε η δήλωση συγκοµιδής ούτε η 
δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 του Καν.(ΕΚ) 1282/2001 για δεόντως αιτιολογηµένους λόγους, είναι 
δυνατή η αποδοχή της δήλωσης παραγωγής οινοποιείου, κ.λ.π. στην οποία 
περιλαµβάνεται ή αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός έχει παραδώσει τη 
σταφυλική του παραγωγή προς οινοποίηση και από την οποία είναι δυνατή, 
κατά περίπτωση, η ταυτοποίηση των προς εκρίζωση αµπελοτεµαχίων και η 
(παραχθείσα) παραδοθείσα ποσότητα.  

ζ) Για την  αποδοχή της αίτησης πληρωµής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι 
πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 4 της παρούσης.  

η) Για τον προσδιορισµό του ύψους της πριµοδότησης είναι αναγκαία η 
ύπαρξη δηλώσεων συγκοµιδής πέντε περιόδων (2003/04-2007/08) από τις 
οποίες αποκλείονται δύο, δηλαδή η µεγαλύτερη και η µικρότερη σε 
απόδοση χρονιές σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 2 του Καν(ΕΚ) 555/08 της 
Επιτροπής. Στην περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών συνθηκών που 
έπληξαν την εν λόγω αµπελουργική εκµετάλλευση για περισσότερες από 
µία περιόδους, το άρθρο 69, παρ. 2, σηµείο β) καθορίζει ότι ο παραγωγός 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει να υπολογισθούν για τη µέση απόδοση της 
εκµετάλλευσης του οι εναποµείναντες ως άνω περίοδοι που δεν υπέστησαν 
ζηµιές. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται σαφής τεκµηρίωση των 
εξαιρετικών δυσµενών συνθηκών ή ανωτέρας βίας και κατάθεση έγκυρων 
αποδεικτικών στοιχείων.  

2.   Κριτήρια προτεραιότητας ένταξης. 
Η κατάταξη των επιλέξιµων παραγωγών, στην περίπτωση που 

επιβάλλεται από την Ε.Ε. στα Κ-Μ ενιαίο ποσοστό µείωσης της έκτασης και 
των αντίστοιχων διαθέσιµων κονδυλίων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 102 
παραγρ. 3 & 4 του Καν(ΕΚ) 479/08 του Συµβουλίου, διαµορφώνεται µε τα 
κριτήρια προτεραιότητας που αναφέρονται κατωτέρω:  

α)Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για 
πριµοδότηση εκρίζωσης καλύπτει ολόκληρη την έκταση του αµπελώνα 
τους.  

β)∆εύτερη προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες που η ηλικία τους είναι 55 ετών 
και άνω κατά την υποβολή της αίτησης.  

Η σειρά κατάταξης των επιλέξιµων παραγωγών στα ανωτέρω κριτήρια γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά µεγέθους της προς εκρίζωση έκτασης. 

Η επιλεξιµότητα των εκτάσεων σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια συνεχίζεται 
µέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίµων κονδυλίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 71 παραγρ.1 του Καν(ΕΚ) 555/08 της Επιτροπής. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Πολλαπλή συµµόρφωση 
Ο γεωργός υποχρεούται να συµµορφώνεται, µε τις κανονιστικές απαιτήσεις 

διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 έως 7 του Καν (ΕΚ) 1782/2003 για χρονική περίοδο τριών ετών από την 
καταβολή ενίσχυσης από το πρόγραµµα εκρίζωσης αµπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

∆ικαιώµατα αναφύτευσης 
Οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί πριµοδότηση εκρίζωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσης δεν παρέχουν δικαιώµατα αναφύτευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

Πριµοδότηση εκρίζωσης 
Το ύψος της πριµοδότησης εκρίζωσης ανάλογα µε την κλίµακα απόδοσης 

οίνου ανά εκτάριο καθορίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος 
(2008-2011), στον παρακάτω πίνακα σύµφωνα µε το Παράρτηµα XV του Καν (ΕΚ) 
555/2008: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

                   Ποσά ανά εκτάριο σε ευρώ Παραδοσιακή 
απόδοση ανά εκτάριο 
σε εκατόλιτρα  οίνου 
(hl/ha) Εγκριθείσες αιτήσεις 

το 2008/2009 
Εγκριθείσες αιτήσεις 
το 2009/2010 

Εγκριθείσες αιτήσεις 
το 2010/2011 

≤20 1 740 1 595 1 450 

>20 και ≤30 4 080 3 740 3 400 

>30 και ≤40 5 040 4 620 4 200 

>40 και ≤50 5 520 5 060 4 600 

>50 και ≤90 7 560 6 930 6 300 

>90 και ≤130 10 320 9 460 8 600 

              >130  και ≤160 13 320 12 210 11 100 

>160 14 760 13 530 12 300 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Χρηµατοδοτήσεις 
1. Το ύψος των κονδυλίων για την εφαρµογή του προγράµµατος εκρίζωσης 

αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα καθορίζεται ανά οικονοµικό έτος από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των προβλεπόµενων ορίων του Παρατήµατος VIII 
του Καν(ΕΚ) 479/2008. 

2. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ε. Ε.  

3. Η Ελλάδα δύναται να χορηγήσει συµπληρωµατική εθνική ενίσχυση που δεν 
υπερβαίνει το 75% της χορηγούµενης πριµοδότησης εκρίζωσης βάσει του άρθρου 
106 του Καν(ΕΚ) 479/08. 
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ΑΡΘΡΟ 11 
Ενιαία ενίσχυση 

Στους γεωργούς που συµµετέχουν στο καθεστώς εκρίζωσης χορηγούνται, κατά το 
έτος που ακολουθεί την εκρίζωση, δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης ίσα προς τον 
αριθµό εκταρίων για τα οποία έλαβαν πριµοδότηση εκρίζωσης. Η µοναδιαία αξία 
των δικαιωµάτων ενίσχυσης ισούται προς τη µέση περιφερειακή αξία των 
δικαιωµάτων της αντίστοιχης περιοχής. Ωστόσο, η µοναδιαία αξία δεν υπερβαίνει 
σε καµία περίπτωση τα 350 EUR/εκτάριο. Η διαδικασία χορήγησης των 
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Η Ελλάδα ανακοινώνει  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω 
α) τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν µη επιλέξιµες για ένταξη στο πρόγραµµα 

εκρίζωσης, και την αιτιολογία για τη µη επιλεξιµότητά τους σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 3 της παρούσης, µέχρι την 1η 
Αυγούστου έκαστου έτους και για πρώτη φορά την 1η Αυγούστου 2008. 

β) τη συνολική έκταση και τα ποσά που καλύπτουν οι αιτήσεις που 
κατατέθηκαν κατανεµηµένες ανά περιφέρεια και ανά κλίµακα αποδόσεων 
σε οίνο  έως τις 15 Οκτωβρίου έκαστου έτους. 

γ) τις αποδεκτές αιτήσεις κατανεµηµένες ανά περιφέρεια και ανά κλίµακα 
αποδόσεων σε οίνο  και το συνολικό ποσό των πριµοδοτήσεων εκρίζωσης 
που καταβάλλονται ανά περιφέρεια, έως την 1η Μαρτίου έκαστου έτους. 

δ) τις εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείµενο εκρίζωσης κατανεµηµένες ανά 
περιφέρεια και ανά κλίµακα αποδόσεων και το συνολικό ποσό των 
πριµοδοτήσεων εκρίζωσης που καταβλήθηκαν ανά περιφέρεια, έως την 1η 
∆εκεµβρίου έκαστου έτους για την προηγούµενη αµπελοοινική περίοδο. 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη µέλη τους διαθέσιµους 
δηµοσιονοµικούς πόρους έως τις 15 Νοεµβρίου έκαστου έτους. Εάν το 
συνολικό ποσό που κοινοποιείται στην Επιτροπή από τα κράτη µέλη προς 
έγκριση υπερβαίνει τους διαθέσιµους δηµοσιονοµικούς πόρους τότε η Επιτροπή 
καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό µείωσης σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα του 
άρθρου 102 του Καν(ΕΚ) 479/08 του Συµβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Κυρώσεις 

Οι αιτήσεις υπόκεινται σε συστηµατικό και ενδελεχή έλεγχο για την διαπίστωση 
της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, της εγκυρότητας των προσκοµισθέντων 
εγγράφων και της υλοποίησης των µέτρων βάσει των όρων συµµετοχής και εντός των 
καθορισµένων χρονοδιαγραµµάτων. Ο εντοπισµός διαφορών και η διαπίστωση 
παρατυπιών ή δόλου θα αντιµετωπίζονται µε την επιβολή των προβλεποµένων από 
την νοµοθεσία κυρώσεων συµπεριλαµβανοµένης της ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών.  

Οι κυρώσεις µπορεί να είναι καθαρά οικονοµικές και να αφορούν µείωση ή 
µηδενισµό της επιδότησης που δικαιούται ο παραγωγός. Σε σοβαρότερες κατηγορίες 
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όπως δόλος, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να προχωρήσει και στην ποινική δίωξη των 
παραγωγών. 

Οι κυρώσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται, στην περίπτωση που ο παραγωγός ή ο 
αντιπρόσωπός του, αρνηθούν ή παρεµποδίσουν τη διενέργεια ελέγχων από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. 

2. Κατά την εξακρίβωση των συγκεκριµένων εκτάσεων που έχουν αναφερθεί 
ανωτέρω εφαρµόζεται ανοχή 5%.  

3. Εάν η ελεγχθείσα έκταση βρεθεί µεγαλύτερη από την αποδεκτή έκταση του 
αµπελουργικού µητρώου (Α.Μ.), η αποδεκτή έκταση του Α.Μ. ισχύει για τον 
υπολογισµό της ενίσχυσης. 

4. Εάν διαπιστωθούν διαφορές µεταξύ της αποδεκτής έκτασης του Α.Μ. και της 
ελεγχθείσας έκτασης, οι οποίες οφείλονται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν εκ 
προθέσεως, δεν χορηγείται η ενίσχυση, την οποία θα δικαιούνταν ο παραγωγός 
για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος στο πλαίσιο του προγράµµατος εκρίζωσης 
αµπελουργικών εκτάσεων . 

5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν έχει συµµορφωθεί όσον αφορά την 
εκµετάλλευσή του, κατά την χρονική περίοδο των τριών ετών που έπεται της 
καταβολής πριµοδότησης εκρίζωσης, µε τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης 
και τις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που 
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 του κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 και εφόσον η 
µη συµµόρφωση είναι αποτέλεσµα ενέργειας ή παράλειψης για την οποία 
ευθύνεται άµεσα ο γεωργός, το ποσό της ενίσχυσης µειώνεται ή ακυρώνεται εξ’ 
ολοκλήρου ή εν µέρει, ανάλογα µε τη σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή 
χαρακτήρα και την επανάληψη της µη συµµόρφωσης, και ενδεχοµένως ο γεωργός 
υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση σύµφωνα µε τους όρους που 
προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.  

6. Σε περίπτωση που ο παραγωγός αθετήσει την συµβατική του υποχρέωση µε 
αποτέλεσµα να µην ολοκληρώσει πλήρως την εκρίζωση του συνόλου της 
επιλέξιµης έκτασης του αµπελώνα ή δεν έχει τηρήσει µε ακρίβεια τις όρους, τις 
προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής του, η οικεία ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής έχει δικαίωµα να απορρίψει την αίτηση του για την καταβολή της 
οικονοµικής ενίσχυσης.  

7. Σε περίπτωση που ο παραγωγός αποφασίζει να αποσύρει την αίτηση εκρίζωσης 
µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, θα υπόκειται, δυνάµει 
του άρθρου 70 παρ.2 του Καν(ΕΚ) αριθ.555/2008 της Επιτροπής σε πρόστιµο 100 
ευρώ µε κατάθεση παραβόλου υπέρ του ΚΤΓΚ& ∆ασών του Υπ.Α.Α.&Τ.. 

8. ∆εν επιβάλλεται ποινή αν ο δικαιούχος µπορεί να αποδείξει µε οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο ότι δεν έγινε ψευδής δήλωση. 

9. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρµόζονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη. 

10. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν θίγουν τις πρόσθετες κυρώσεις που επιβάλλονται 
σύµφωνα µε οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου. 

11. Με την επιφύλαξη συγκεκριµένων περιστάσεων που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη στις µεµονωµένες περιπτώσεις, αναγνωρίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας: 

• Θάνατος του παραγωγού.  

• Μακρόχρονη επαγγελµατική ανικανότητα του παραγωγού.  
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• Οι συγκεκριµένες εκτάσεις να περιλαµβάνονται σε περιφέρειες που έχουν 
πληγεί από φυσικές θεοµηνίες. 

• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νοµολογία των εθνικών 
δικαστηρίων ή του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) µπορεί να 
θεωρηθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 

• Απαλλοτρίωση σηµαντικού τµήµατος του αµπελοτεµαχίου που εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα, εφόσον δεν ήταν προβλέψιµη την ηµέρα της αίτησης για ένταξη 
στο πρόγραµµα 

Οι ανωτέρω περιπτώσεις βεβαιώνονται ή πιστοποιούνται από τις επίσηµες 
αρµόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές ή τους αναγνωρισµένους 
οργανισµούς από το κράτος και χορηγείται σχετική βεβαίωση. 
Αιτήσεις για την αναγνώριση λόγων ανωτέρας βίας, είτε έκτακτων ή εξαιρετικών 
περιστάσεων µε τις σχετικές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησής τους, 
υποβάλλονται εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
που ο κάτοχος της εκµετάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει (άρθρο 39 του 
Καν(ΕΚ)817/2004), στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.   
Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας αποστέλλεται από τις εν λόγω Υπηρεσίες πλήρης 
φάκελος στη ∆ιεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων, Τµήµα Συµβατών Καθεστώτων 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε δικαιούχο που επικαλείται τα προαναφερθέντα, µε 
τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, προκειµένου να εξεταστεί το αίτηµά του. 

Οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ενστάσεων – αντιρρήσεων αξιολογούνται από 
την αρµόδια αρχή αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

καθορίζονται: 

α. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, οι εξαιρέσεις ένταξης εκτάσεων 
στο πρόγραµµα, η διαδικασία των ενστάσεων και η λήψη όλων των απαραίτητων 
µέτρων στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. 

β. Οι εκτάσεις που εντάσσονται στο µέτρο της εκρίζωσης αµπελώνων καθώς και το 
ύψος των κονδυλίων για κάθε αµπελουργική περίοδο. 

γ. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής των οικονοµικών 
ενισχύσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Παράλληλα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρµογή οι 

διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής Νοµοθεσίας του αµπελοοινικού τοµέα.  
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 30 Ιουνίου 2008. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   

   

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 
 

Για Ενέργεια: 
1. Περιφέρειες του Κράτους 

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους 

2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους . 

3. ΟΠΕΚΕΠΕ ∆/νση Αµεσων Ενισχύσεων  
Τµήµα Συµβατών Καθεστώτων 

Αχαρνών 330 και Καραβία 73, 11254 ΑΘΗΝΑ 

4. ∆/νση Πληροφορικής       Αχαρνών 381 

 
Για Κοινοπoίηση: 
1. European Commission 

D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT 

C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 

200 Rue de La Loi  B-1049 

Brussels- Belgium 

2. ΜΕΑ   (Γεωργικό τµήµα) Rue Jacques De  Lalaing 19-21 

Brussels, 1040  Belgium 
3. ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 

4. ∆/νση ∆ιαχείρισης Μητρώων – Βερανζέρου 46   Αθήνα 

5. ∆/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο 

6. Γραφείο Τύπου & ∆ηµ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο 

7. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

8. ΓΕΣΑΣΕ  - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 
9. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

10. Ε.∆.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. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης Έδρες τους. 

 


