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Θέµα: «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των 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). 

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) του 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 ∆ιατάξεων του Ν.∆. 
243/69”. 

ε) των άρθρων 13 µέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α’ 200), «Σύσταση Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 4 του Ν. 
2732/99 (Α’ 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής 
∆ραστηριότητας» και 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). 

 
2. Τους Κανονισµούς (ΕΚ): 

α) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου (L 148/6-6-2008) ‘για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, την 
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 
3/2008 και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999’. 

β) αριθµ. 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. 
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γ) αριθµ. 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. 

δ) αριθµ. 795/2004 της Επιτροπής « σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας 
ενίσχυσης που προβλέπεται στον καν.(Ε.Κ.) αρ.1782/2003 του Συµβουλίου  για την 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε) αριθµ. 796/2004 της Επιτροπής « σχετικά µε τη θέσπιση  λεπτοµερών κανόνων  για την εφαρµογή της πολλαπλής 
συµµόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου  που 
προβλέπεται  στον καν.(ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων  για τα καθεστώτα 
άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων 
στήριξης για του γεωργούς» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ) αριθµ. 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. 

 
3. Το από 30-06-2008 κατατεθειµένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραµµα Στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-

2013» της Ελλάδας σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου.  
 
4. Την αριθµ. 336045/16-11-2007 (Β’2255) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων “περί της 

ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου” όπως κάθε φορά ισχύει. 
5. Την αριθµ. 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”. 

6. Την αριθ. 252806/4- 9-2006 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 1371) «Μεταβίβαση 
αρµοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόµως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών 
και επιβολής κυρώσεων». 

7. Την αριθµ. 271562/01-08-2002 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας ‘’περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισµού 
Πληρωµών (Β’ 1042). 

8. Την αριθ. 394555/23-10-2000 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’1324)«Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/97(Α’173)«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισµού Γεωργικής 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων). 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
Σκοπός  

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης και ο τρόπος πληρωµής των 
δικαιούχων του προγράµµατος «Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», σύµφωνα 
µε τον Καν.(Ε.Κ.) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου «Για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς» και τους σε 
εφαρµογή αυτού, εκδοθέντες κανονισµούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 Στόχος των µέτρων του εν λόγω προγράµµατος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αµπελουργών µέσω: 

• της ποιοτικής αναβάθµισης του αµπελουργικού δυναµικού 

• της εγκατάστασης ποικιλιών αµπέλου µε αυξηµένο εµπορικό ενδιαφέρον  

• της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών  

και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος. 
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ΑΡΘΡΟ  2 
Αρµόδιες αρχές 

 Οι αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων είναι οι παρακάτω:  

1.  Η ∆ιεύθυνση Π.Α.Π. ∆ενδροκηπευτικής είναι αρµόδια για την έκδοση Υπουργικών αποφάσεων λεπτοµερειών 
εφαρµογής του προγράµµατος και σχετικών εγκυκλίων, για την παρακολούθηση και υλοποίηση του προγράµµατος 
και για τη συγκέντρωση στοιχείων από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

2. Oι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρµόδιες για την 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων αιτήσεων, για τη διενέργεια των 
διοικητικών και των πρωτοβάθµιων επιτοπίων ελέγχων, την επιβολή κυρώσεων, την αναγνώριση και εκκαθάριση της 
δαπάνης, καθώς και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών. 

3.  Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
είναι αρµόδιος για την παρακολούθηση των ελέγχων, τη διενέργεια των δευτεροβαθµίων ελέγχων, των ελέγχων 
εποπτείας, τον έλεγχο των φακέλων πληρωµής των δικαιούχων και την καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων του 
προγράµµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ  3 
Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 

1. Περίοδος εφαρµογής: 

Η περίοδος εφαρµογής του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα αρχίζει την αµπελοοινική περίοδο 2008/2009 και λήγει την αµπελουργική περίοδο 2012/2013, σύµφωνα µε 
το «πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-2013» της Ελλάδας. 

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 τη 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει τη 15η Οκτωβρίου του επόµενου έτους. 

2. ∆ράσεις: 

Το πρόγραµµα καλύπτει µία  ή περισσότερες από τις  ακόλουθες δράσεις: 

α)την ποικιλιακή µετατροπή των αµπελώνων, συµπεριλαµβανοµένου και του  επανεµβολιασµού. 

β)την επαναφύτευση των αµπελώνων. 

γ)τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αµπελώνων που συνδέονται µε το στόχο του προγράµµατος. 

3. Μέτρα: 

Οι ανωτέρω αναφερόµενες δράσεις περιλαµβάνουν τα εξής µέτρα : 

α) Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους – αναφύτευση, που επιµερίζεται σε:  

 i. εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους. 

 ii. επαναφύτευση, συµπεριλαµβανοµένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησης των αµπελώνων για λόγους 
ποιοτικής βελτίωσης. 

β) Φύτευση αµπελώνων: 

Βάσει ήδη αποκτηθέντος δικαιώµατος φύτευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησής 
τους για λόγους ποιοτικής βελτίωσης. 

γ) Επανεµβολιασµός (για την ποικιλιακή µετατροπή των αµπελώνων) 

δ) Βελτίωση ορισµένων τεχνικών διαχείρισης των αµπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:  

i. υποστύλωση  

ii. κατασκευή αναβαθµίδων και  

iii. κατασκευή ανεµοθραυστών. 
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4. ∆ικαίωµα πρόσβασης στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων και για τις δράσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω έχουν οι κάτοχοι αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν 
δικαίωµα για το σκοπό αυτό από την αµπελοοινική περίοδο 1998–1999 και εντεύθεν. 

5. Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αµπελώνων που φτάνουν  
στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αµπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της 
φυσικής τους ζωής νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεµαχίου µε την ίδια ποικιλία σύµφωνα µε το  ίδιο σύστηµα 
αµπελοκαλλιέργειας. 

6. Μορφές οικονοµικής στήριξης: 

Η στήριξη για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής µπορεί να λαµβάνει µόνο τις ακόλουθες µορφές: 

6.1 Συµβολή στο κόστος των µέτρων της αναδιάρθρωσης και µετατροπής που αναφέρονται στην   παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. 

6.2 Αποζηµίωση των δικαιούχων του προγράµµατος για την απώλεια εισοδήµατος την οποία έχουν υποστεί λόγω 
εφαρµογής της αναδιάρθρωσης και µετατροπής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Χρηµατοδότηση του προγράµµατος  

1. Το ύψος των κονδυλίων και η σχετική έκταση του προγράµµατος «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των 
αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» καθορίζεται ανά οικονοµικό έτος σύµφωνα µε το «πρόγραµµα στήριξης του 
αµπελοοινικού τοµέα 2009-2013» της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει 

2. Η συµµετοχή της Κοινότητας στις πραγµατικές δαπάνες των µέτρων της αναδιάρθρωσης και µετατροπής της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3, χορηγείται µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων, ως κάτωθι: 

 Για τις περιφέρειες που ταξινοµούνται ως περιφέρειες σύγκλισης σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΚ)1083/2006 
και τις περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού αυτού, η Κοινότητα καλύπτει 
το 75% των δαπανών για όλα τα µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 3.  

 Για τις λοιπές περιφέρειες και για όλα τα µέτρα της παραγράφου 3 του άρθρου 3, η συµµετοχή της 
Κοινότητας είναι 50%. 

3. Η ίδια συµµετοχή των παραγωγών είναι 25% [περίπτωση 2.1]και 50% [περίπτωση 2.2]. 

4. Η Ελλάδα δεν συµµετέχει στην χρηµατοδότηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής. 

5. Το συνολικό ύψος των κονδυλίων που προβλέπεται στο «πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-2013» 
της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για αναδιάρθρωση και µετατροπή 
περισσοτέρων εκτάσεων από τις προγραµµατισθείσες. 

6. Η αποζηµίωση για την απώλεια εισοδήµατος χρηµατοδοτείται 100% από την Κοινότητα 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
Οικονοµικές ενισχύσεις – Αποζηµιώσεις για την απώλεια εισοδήµατος  

1. Τα µέτρα στα οποία χορηγούνται οικονοµικές ενισχύσεις από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων είναι αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3. 

2. Αποζηµιώνεται  η απώλεια εισοδήµατος των αµπελουργικών εκτάσεων λόγω : 

i.  εκρίζωσης και προετοιµασίας εδάφους ή  

ii. επανεµβολιασµού 

3. Καθορισµός των οικονοµικών ενισχύσεων: 

 3.1 Οι οικονοµικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελώνων καθορίζονται 
κατ’ αποκοπή ανά µέτρο, σε Ευρώ/στρέµµα, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 
(ΚΑΝ.1083/2006) 

(€/στρ.) 
(χρηµατοδότηση ΕΕ 75%) 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
(€/στρ.) 

(χρηµατοδότηση ΕΕ 50%) 
 

 

 

 

ΜΕΤΡΑ 
Ορεινές, 

Μειονεκτικές 
&Νησιώτικες 

περιοχές 

Λοιπές περιοχές Ορεινές, 
µειονεκτικές 
&Νησιώτικες 

περιοχές 

Λοιπές περιοχές 

α.Εκρίζωση-
αναφύτευση (σύνολο): 

840 722 560 482 

i. εκρίζωση και 
προετοιµασία εδάφους 

225 225 150 150 

ii. αναφύτευση 615 497 410 332 

β.Φύτευση αµπελώνων 615 497 410 332 

γ.Επανεµβολιασµός 345 277 230 185 

δ. Βελτίωση τεχνικών 
διαχείρισης 

390 313 260 209 

 3.2  Η αποζηµίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήµατος που έχουν υποστεί λόγω εφαρµογής του µέτρου, 
καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ, µετά την πιστοποίηση της εκρίζωσης ή της καρατόµησης στην 
περίπτωση του επανεµβολιασµού ως κάτωθι:  

 
Απώλεια εισοδήµατος λόγω: 

Ορεινές, Μειονεκτικές  
& Νησιώτικες περιοχές 

Λοιπές περιοχές 

i.εκρίζωσης  και προετοιµασίας εδάφους 440 385 

ii.επανεµβολιασµού 380 255 

Η χορήγηση οικονοµικής αποζηµίωσης για την εκρίζωση δίνεται εφόσον η εκρίζωση πραγµατοποιείται µετά την 
αίτηση του ενδιαφερόµενου και πριν την αναφύτευση. 

 

ΑΡΘΡΟ  6 
Προϋποθέσεις εφαρµογής του Προγράµµατος και γενικοί όροι ένταξης  

1. Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου για συµµετοχή στο πρόγραµµα καθορίζεται σε  ένα (1) στρ.. 

2. Η ελάχιστη έκταση αµπελοτεµαχίου που προκύπτει µετά την αναδιάρθρωση και µετατροπή, που πληροί τις 
προϋποθέσεις στήριξης,  καθορίζεται σε  ένα (1) στρ..  

3. 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. 

4. Η εγκατάσταση της νέας αµπελοφυτείας πραγµατοποιείται: 

α)στην ίδια θέση µε αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκµετάλλευσης και σε έκταση 
ισοδύναµη µε αυτήν που εκριζώθηκε. 

β)σύµφωνα µε τα σύγχρονα συστήµατα αµπελοκαλλιέργειας µε υποστύλωση ή µη. 

γ) µε ελάχιστο αριθµό 250 πρέµνων ανά στρέµµα και για νησιά του Αιγαίου πελάγους 200 πρέµνα. 
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δ) µε τη χρήση αντιφυλλοξηρικών υποκειµένων αµπέλου για όλη την επικράτεια, εκτός των νησιών Θήρας και 
Θηρασίας, όπου λόγω ειδικών εδαφοκλιµατικών συνθηκών δεν µπορεί να αναπτυχθεί η Φυλλοξήρα, στα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αυτόριζα υποκείµενα. 

5. Η προµήθεια των µοσχευµάτων για την αναδιάρθρωση γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

6. Η αναδιάρθρωση και µετατροπή πραγµατοποιείται µε τις συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες ανά Νοµό.    

7. Κάθε µέτρο που προβλέπεται σε κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης και µετατροπής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός 
πέντε (5) αµπελοοινικών περιόδων, αρχής γενοµένης από την αµπελοοινική περίοδο υποβολής της αίτησης για ένταξη 
στο πρόγραµµα. 

 

ΑΡΘΡΟ  7 
Κατάρτιση – υποβολή και έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής   

1. Κατάρτιση – υποβολή των σχεδίων 

1.1 Τα σχέδια αναδιάρθρωσης και µετατροπής στο σύνολο της χώρας καταρτίζονται κατά Νοµό, Νησί, και ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας και περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

i.Τους στόχους του προγράµµατος σε σχέση µε την αγορά και το προσδοκόµενο αποτέλεσµα µετά την εφαρµογή 
του. 

ii.Τις εκτάσεις της αναδιάρθρωσης και µετατροπής καθώς και τις ποικιλίες, προ και µετά την εφαρµογή του 
σχεδίου. 

iii.Τις λεπτοµερείς περιγραφές των προτεινόµενων µέτρων της αναδιάρθρωσης και µετατροπής ιδίως όσον αφορά 
τον αριθµό των υποβληθέντων αιτήσεων, τις εκτάσεις κατά ποικιλία κτλ. 

iv.Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης  του σχεδίου. 

v.Το κόστος των επιµέρους δράσεων. 

vi.Τον προϋπολογισµό. 

vii.Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιµο για την αξιολόγηση του σχεδίου. 

1.2 Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να ενταχθούν στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8, 
υποβάλλουν αιτήσεις  από την πρώτη (1) Απριλίου έως τις δεκαπέντε (15) Μαΐου έκαστου έτους στην οικεία 
∆/νση Αγροτικής Aνάπτυξης/ Γεωργίας της χώρας, στο αµπελουργικό µητρώο της οποίας είναι εγγεγραµµένοι. 
Οι αιτήσεις αφορούν την επόµενη αµπελοοινική περίοδο. 

1.3 Οι ∆/νσεις Αγροτικής Aνάπτυξης / Γεωργίας της χώρας, µετά την υποβολή των αιτήσεων ένταξης, καταρτίζουν 
προτάσεις σχεδίων υπό ενιαία µορφή ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) και τις  υποβάλλουν µέχρι τις 
τριανταµία  (31) Μαΐου έκαστου έτους στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε σύγχρονη κοινοποίηση στην αντίστοιχη  Περιφέρεια. 

1.3.1 Η Ελάχιστη έκταση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής ανά Ν.Α. ορίζεται στα 20 στρέµµατα πριν 
και µετά την αναδιάρθρωση, εκτός των νησιωτικών περιοχών όπου η ελάχιστη  αυτή έκταση µπορεί να 
είναι µειωµένη µέχρι  και 50%. 

1.3.2 Σε κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης και µετατροπής πρέπει να συµµετέχουν κατ’ ελάχιστο δύο (2) κάτοχοι 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων µε ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αµπελοτεµαχίου το ένα (1) στρέµµα πριν 
και µετά την αναδιάρθρωση. 

1.3.3 Κατά τη σύνταξη του προγράµµατος λαµβάνεται µέριµνα ώστε µετά την αναδιάρθρωση οι στρεµµατικές 
αποδόσεις των αµπελώνων για παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης  και 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις και για 
παραγωγή των υπόλοιπων οίνων να µην ξεπερνούν το µέσο όρο παραγωγής της περιοχής πριν από την 
αναδιάρθρωση. 

1.3.4 Με την εφαρµογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής η προκαλούµενη πιθανώς τροποποίηση του 
δυναµικού των αµπελουργικών εκτάσεων για την παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης, Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης και άλλων οίνων κατά Περιφέρεια, δεν πρέπει να 
οδηγεί σε αισθητή αύξηση του δυναµικού παραγωγής σε επίπεδο χώρας. 
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2. Έγκριση σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής: 

2.1 Η ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδρ/κής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αξιολογεί τα προτεινόµενα 
σχέδια των Ν.Α. µε βασικά κριτήρια την πληρότητα, την εγκυρότητα των περιλαµβανοµένων στοιχείων, το κατά 
πόσον αυτά είναι προσαρµοσµένα στους στόχους του προγράµµατος, καθώς και τη δυνατότητα της τεχνικής και 
διοικητικής στήριξης κατά την πορεία υλοποίησης τους από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας 
λαµβάνοντας υπόψη και το ύψος των διατιθέµενων κονδυλίων του προγράµµατος «Αναδιάρθρωση και 
Μετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» ανά οικονοµικό έτος σύµφωνα µε το «πρόγραµµα 
στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-2013» της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.2 Η έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελουργικών εκτάσεων και η κατανοµή των 
διαθεσίµων πιστώσεων κατά Ν.Α. και Περιφέρεια γίνεται µε  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής, έως τριανταµία  (31) Ιουλίου  έκαστου 
έτους, και αφορά την επόµενη αµπελοοινική περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: 

i. Εκτάσεις που κηρύσσονται µη επιλέξιµες για το καθεστώς εκρίζωσης κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4 έως 
6 του άρθρου 104 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου. 

ii. τη δυναµική των ποικιλιών µε στόχο την ποιοτική βελτίωση και την αναβάθµιση των οινικών προϊόντων. 

iii. τη βιωσιµότητα και το µέγεθος της αµπελουργικής εκµετάλλευσης. 

iv. τις προς αναδιάρθρωση εκτάσεις που βρίσκονται στις ορεινές, µειονεκτικές και  νησιωτικές περιοχές. 

v. τις ζηµιές που έχουν υποστεί από θεοµηνίες ή και δυσµενείς καιρικές συνθήκες  και πυρκαγιές. 

vi. την αποτροπή αύξησης των αποδόσεων και ως εκ τούτου της παραγωγής σε σύνολο χώρας. 

Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 2008/2009, η έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης και 
µετατροπής των αµπελουργικών εκτάσεων και η κατανοµή των διαθεσίµων πιστώσεων κατά Ν.Α και Περιφέρεια 
έγινε µε το αριθ. 347985/15-12-2008 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2.3 Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης για κάθε αποδεκτή 
αίτηση του καταλόγου σειράς προτεραιότητας (άρθρο 9, παρ. 2) και διαβιβάζουν κατάσταση  µε τα στοιχεία των 
αποφάσεων έγκρισης στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

2.4 Ανάλογα µε την υποβολή αιτήσεων από τους παραγωγούς και την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος, είναι 
δυνατόν να µεταφέρονται εκτάσεις προς αναδιάρθρωση και µετατροπή από Νοµό σε Νοµό εντός της ίδιας 
Περιφέρειας ή και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, µετά από εισήγηση των οικείων ∆/νσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης / Γεωργίας προς τη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

3. Αδιάθετες εκτάσεις κατανοµής  – ζήτηση επιπλέον της  κατανοµής εκτάσεων : 

 Εφόσον προκύψουν αδιάθετες εκτάσεις ή ζητούνται εκτάσεις επιπλέον της εγκεκριµένης κατανοµής, η 
οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας προβαίνει στη σύνταξη των παρακάτω καταστάσεων και τις διαβιβάζει 
στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής.  

i. Κατάσταση µε τις τυχόν αδιάθετες εκτάσεις και τα αναλογούντα κονδύλια από την εγκεκριµένη κατανοµή 
κατά ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας και/ή 

ii. Κατάσταση µε τις τυχόν εκτάσεις και τα αναλογούντα κονδύλια που υπερβαίνουν την εγκεκριµένη 
κατανοµή κατά ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας. 

 H ανακατανοµή των εκτάσεων και των αναλογούντων κονδυλίων κατά ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µετά από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ 
∆ενδροκηπευτικής. Στη συνέχεια οι ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας εκδίδουν τις αποφάσεις έγκρισης. 
Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 2008/2009, η ανακατανοµή των εκτάσεων και των 
αναλογούντων κονδυλίων κατά ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας δύναται να γίνει µε έγγραφο του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

4. Τροποποίηση Εθνικού Προγράµµατος Στήριξης  

4.1 Η κατανοµή των εκτάσεων και των αναλογούντων κονδυλίων ανά Ν.Α. του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και 
µετατροπής αµπελώνων δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα µε το κατ’ έτος ύψος του προϋπολογισµού του 
Εθνικού προγράµµατος στήριξης όπως κάθε φορά ισχύει για το συγκεκριµένο µέτρο. 
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4.2 Η τροποποίηση της κατανοµής της ανωτέρω υποπαραγράφου καθώς η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα και η 
διαδικασία υλοποίησής του καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µετά 
από εισήγηση της ∆/νσης ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής. 

Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 2008/2009, η τροποποίηση της κατανοµής της 
υποπαραγράφου 4.1, η διαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα και η διαδικασία υλοποίησής του, δύναται να γίνει 
µε έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 
∆ικαίωµα ένταξης – Επιλέξιµες εκτάσεις – Προτεραιότητες κατανοµής 

1. ∆ικαίωµα ένταξης: 

1.1 ∆ικαίωµα ένταξης, µετά από αίτηση, στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων για τα µέτρα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, έχουν 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. Στην περίπτωση που ο αιτών 
δεν διαθέτει τις εν λόγω αµπελουργικές εκτάσεις συνυποβάλλει µε την αίτηση του εγγράφως το σύµφωνο της 
γνώµης του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή. 

1.2 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.  

2. Επιλέξιµες εκτάσεις: 
Οι αιτούµενες εκτάσεις για να είναι επιλέξιµες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 
2.1 Είναι φυτευµένες µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου ταξινοµηµένες σύµφωνα µε την αριθµ. 336045/16-11-2007 

απόφαση ‘’περί ταξινόµησης των ποικιλιών αµπέλου’’ όπως κάθε φορά ισχύει. 

2.2 Έχουν υποβληθεί για αυτές τις εκτάσεις: 

i.∆ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήµατος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αµπελουργικό 
Μητρώο. 

ii.∆ήλωση συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής για τις δύο 
τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα. Η εν λόγω 
δήλωση σε συνδυασµό µε επιτόπιο έλεγχο, αποτελεί απόδειξη ότι ο οικείος  αµπελώνας συντηρείται ορθά.  

iii.∆ήλωση εκµετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. 

2.3 Έχουν τηρηθεί για αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 

2.4 Οι εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 86 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εφόσον δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο διευθέτησης και οι εκτάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 479/2008 
του Συµβουλίου και οι µητρικές φυτείες εµβολιοληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 3 του Καν. 
(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής, δεν είναι επιλέξιµες για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων. 

3. Προτεραιότητες στην κατανοµή των εκτάσεων  
3.1 Προτεραιότητα  ως προς τους δικαιούχους : 

Για την κατανοµή των αµπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαµβάνονται υπόψη κατά 
προτεραιότητα: 

i. Οι Νέοι γεωργοί: 

Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών ,οι οποίοι διαθέτουν επαρκή 
επαγγελµατική ικανότητα και εγκαθίστανται σε αµπελουργική εκµετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί 
αυτής. 

ii. Οι Κατά κύριο επάγγελµα αγρότες (προηγούνται οι αµπελουργοί) και οι  γεωπόνοι 

iii. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Οµάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών. 

iv. Οι Οινοποιοί. 

v. Λοιποί. 
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3.2 Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούµενες  εκτάσεις: 

Τα αντικειµενικά κριτήρια για την ιεράρχηση συµµετοχής στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης είναι κατά 
προτεραιότητα τα εξής: 

i. Εκτάσεις που κηρύσσονται µη επιλέξιµες για το καθεστώς εκρίζωσης κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 4 έως 
6 του άρθρου 104 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 479/2008 του Συµβουλίου 

ii. αµπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα 
Agro 2.1 και 2.2 του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αµπέλων ή αµπελώνες µε την ένταξη 
των οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας. 

iii. Εκτάσεις που ανήκουν σε αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις τουλάχιστον πέντε (5) στρεµµάτων. 

iv. εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. 

v. εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 

vi. εκτάσεις για παραγωγή οίνων µε ένδειξη της οινοποιήσιµης ποικιλίας αµπέλων (ποικιλιακοί οίνοι). 

vii. εκτάσεις για παραγωγή άλλων οίνων  
 

ΑΡΘΡΟ 9 
∆ιαδικασία ένταξης στο πρόγραµµα 

1. Αίτηση – ∆ήλωση  

Ο ενδιαφερόµενος για την ένταξή του στο πρόγραµµα (παρ. 1 του άρθρου 8) υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.2 του άρθρου 7 στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, συνοδευόµενη από Υπεύθυνη 
∆ήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αµπελοτεµάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση από 
16/10 του έτους υποβολής αίτησης έως 31/12 του ιδίου έτους, ότι θα συστήσει εγγυητική επιστολή για τα 
µέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει µετά τις τριανταµία (31) ∆εκεµβρίου της αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο 
πρόγραµµα, καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρµογή του προγράµµατος.  

Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής  του προγράµµατος 2008/2009, η σύσταση εγγυητικής επιστολής 
αφορά τα µέτρα/δράσεις που θα υλοποιηθούν µετά τις είκοσι οχτώ (28) Φεβρουαρίου 2009. 

Στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας τηρείται ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση 
του προγράµµατος. 

2. Έλεγχος Αιτήσεων και Εκτάσεων 

2.1 Οι έλεγχοι, διοικητικός και επιτόπιος, σύµφωνα µε το άρθρο 8 και την παράγραφο  3 του άρθρου 6 της παρούσης, 
πραγµατοποιούνται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του 
Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αµπελουργικό Μητρώο σε συνδυασµό µε επιτόπιες  
επιµετρήσεις των αγροτεµαχίων.  

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται και τηρείται στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
µε τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ» που περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

• Ηµεροµηνία και αριθµό πρωτοκόλλου αίτησης  

• ∆ήµο / ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα που βρίσκεται το αµπελοτεµάχιο 

• Κωδικό Αριθµό Αµπελοτεµαχίου 

• Ονοµατεπώνυµο και όνοµα πατρός του αιτούντος ή επωνυµία Νοµικού Προσώπου 

• Α.Φ.Μ και κωδικός µητρώου νέου γεωργού όπου απαιτείται 

• Μέτρο/α που εµφαίνονται στην αίτηση και οικονοµικό έτος υλοποίησής τους. 

• Έκταση αµπελοτεµαχίου όπως εµφαίνεται στην αίτηση 

• Έκταση αµπελοτεµαχίου µετά τον έλεγχο (στοιχεία Αµπελουργικού Μητρώου και επιτόπιας επιµέτρησης) 

• Ποικιλία πριν και µετά την αναδιάρθρωση και µετατροπή 

2.2 ∆ιοικητικός έλεγχος 

Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων αρχίζει µε τη λήξη υποβολής των και ολοκληρώνεται µέχρι είκοσι  (20) 
Ιουνίου κάθε έτους.  
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Στη συνέχεια, συντάσσεται µηχανογραφηµένη κατάσταση µε τις επιλέξιµες αιτήσεις, κατά κριτήριο και κατά 
σειρά µεγέθους  των αµπελουργικών εκτάσεων, µε φθίνουσα σειρά, η οποία δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο 
µέσο (π.χ. ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους κ.τ.λ.). Οι διαφωνούντες µε τα στοιχεία της κατάστασης, 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ 
Γεωργίας, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσιοποίησή της, προσκοµίζοντας οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο. 

Η οριστική κατάσταση των επιλέξιµων αιτήσεων αποστέλλεται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής – Τµήµα 
Αµπέλου και Ξηρών καρπών έως τις τριάντα (30) Ιουνίου έκαστου έτους.  

2.3 Επιτόπιος έλεγχος επιλέξιµων εκτάσεων 

i. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας ειδοποιούν τους παραγωγούς κατόχους των επιλέξιµων 
εκτάσεων που προκύπτουν σύµφωνα µε τη µηχανογραφηµένη κατάσταση κατά κριτήριο και σειρά µεγέθους σε 
συνδυασµό µε τα διαθέσιµα κονδύλια κατά Ν.Α., για την πραγµατοποίηση των επιτόπιων ελέγχων στα 
αµπελοτεµάχιά τους. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αρχίζουν την πρώτη (1η) Αυγούστου και ολοκληρώνονται έως τριάντα (30) Σεπτεµβρίου 
έκαστου έτους. 

ii.Εν συνεχεία, οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας συµπληρώνουν την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της παραγράφου 2.1 
σε µηχανογραφηµένη µορφή µε σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 8, 
και  προβαίνουν άµεσα στη δηµοσιοποίηση αυτής µε κάθε πρόσφορο µέσο (ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους 
κλπ).  

Ο ενδιαφερόµενος για ένταξη στο πρόγραµµα δύναται να αιτηθεί τη διόρθωση των στοιχείων της εν λόγω 
κατάστασης στην οικεία ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η διαδικασία αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

Η οριστική κατάσταση κοινοποιείται στη  ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής το αργότερο έως 30 Οκτωβρίου 
έκαστου έτους. 

3. Απόφαση έγκρισης 

Μετά τον έλεγχο τον αιτήσεων και των εκτάσεων, οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας εκδίδουν 
απόφαση έγκρισης για κάθε αποδεκτή αίτηση της ανωτέρω οριστικής κατάστασης,  αναφέροντας συγκεκριµένα 
πλέον των στοιχείων του δικαιούχου της ενίσχυσης, για κάθε αµπελοτεµάχιο χωριστά: τα εγκεκριµένα µέτρα, την 
προθεσµία ολοκλήρωσης των ενεργειών κατά µέτρο και το ποσό της αντίστοιχης ενίσχυσης ανά µέτρο. 

Συγκεντρωτική κατάσταση των αποφάσεων έγκρισης κοινοποιείται στη ∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής το αργότερο 
µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους.  

4. ∆ιαδικασίες  

 4.1 Εκρίζωση αµπελοτεµαχίων για αναφύτευση 

Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης, οι δικαιούχοι του µέτρου ‘’Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους – 
Αναφύτευση’’, χωρίς άλλη ειδοποίηση από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, προβαίνουν σταδιακά στην 
εκρίζωση των αµπελοτεµαχίων τους το αργότερο µέχρι τριανταµία (31) ∆εκεµβρίου έκαστου έτους και 
ενηµερώνουν εγγράφως την οικεία ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας για την καταβολή της αντίστοιχης 
ενίσχυσης.  

Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος 2008/2009, η ανωτέρω ηµεροµηνία παρατείνεται 
µέχρι τις είκοσι οχτώ  (28) Φεβρουαρίου 2009. 

 4.2 Πιστοποίηση εκρίζωσης – Χορήγηση δικαιώµατος αναφύτευσης. 

Η πιστοποίηση της εκρίζωσης πραγµατοποιείται µετά από επιτόπιο έλεγχο σταδιακά έως τριανταµία (31) 
∆εκεµβρίου  από τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Μετά 
το πέρας του ελέγχου αυτού και σταδιακά οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, προβαίνουν στη χορήγηση 
του δικαιώµατος αναφύτευσης, σύµφωνα µε την αρίθµ. 207183/17-1-2003 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας όπως 
ισχύει κάθε φορά, καθώς και στη χορήγηση της άδειας προµήθειας πολλαπλασιαστικού υλικού, λαµβάνοντας 
υπόψη την περιεκτικότητα του εδάφους σε CaCo3 και των άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι 10 Απριλίου. 
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Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος 2008/2009, η πιστοποίηση της εκρίζωσης 
πραγµατοποιείται µέχρι τις είκοσι οχτώ  (28) Φεβρουαρίου 2009. 

 4.3 Έλεγχος Φύτευσης – Πιστοποίηση αυτής 

Ο δικαιούχος προβαίνει στη φύτευση του αµπελοτεµαχίου και µετά το πέρας αυτής ενηµερώνει εγγράφως τη ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας συνυποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά καταβολής ή εκκαθάρισης της 
αντίστοιχης ενίσχυσης. 

Ο έλεγχος της φύτευσης πραγµατοποιείται σταδιακά από τις αρµόδιες ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας µε 
επιτόπιο έλεγχο και πιστοποιείται µε τη σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

 4.4 Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  

Η καταβολή ή η εκκαθάριση της οικονοµικής ενίσχυσης για τη δράση αυτή, είτε είναι µεµονωµένη είτε σε 
συνδυασµό µε κάποια άλλη, πραγµατοποιείται µετά τον έλεγχο ολοκλήρωσής της και τη σύνταξη σχετικού 
πρακτικού. 

 4.5 Επανεµβολιασµός 

Ο δικαιούχος ενηµερώνει εγγράφως τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας για την ολοκλήρωση του µέτρου, 
συνυποβάλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά για την καταβολή ή εκκαθάριση της αντίστοιχης ενίσχυσης. Η 
πιστοποίηση γίνεται µε επιτόπιο έλεγχο µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 80% προκειµένου να καταβληθεί η ενίσχυση αυτή. Εάν το ποσοστό αυτό είναι λιγότερο από 
80% ο δικαιούχος υποχρεούται να συµπληρώσει τα κενά την επόµενη αµπελουργική περίοδο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων των  αµπελοτεµαχίων σύµφωνα µε την παράγραφο 4, η οικεία 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας συντάσσει και δηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο την κατάσταση µε 
τους δικαιούχους, στους οποίους διαπιστώθηκαν αποκλίσεις στην έκταση. Ο δικαιούχος του προγράµµατος δύναται 
να υποβάλει ένσταση κατά των πορισµάτων του ελέγχου ή της κατάστασης αντίστοιχα στην οικεία ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η διαδικασία των ενστάσεων 
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ΑΡΘΡΟ  10 
Καταβολή των ενισχύσεων  

1. Καταβολή των ενισχύσεων 

1.1 Η ενίσχυση καταβάλλεται µετά την εξακρίβωση της υλοποίησης ενός συγκεκριµένου µέτρου, µε επιτόπιο έλεγχο, 
εφόσον το µέτρο αυτό εκτελεστεί το αργότερο έως τις τριανταµία (31) ∆εκεµβρίου της αµπελουργικής 
περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα. Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος 
2008/2009, η ανωτέρω ηµεροµηνία παρατείνεται έως τις είκοσι οχτώ  (28) Φεβρουαρίου 2009. 

1.2 Παρέκκλιση  

i. Αν ένα µέτρο υλοποιηθεί µετά τις τριανταµία (31) ∆εκεµβρίου της αµπελουργικής περιόδου ένταξης στο 
πρόγραµµα, η ενίσχυση πληρώνεται ως προκαταβολή µε τις εξής προϋποθέσεις: 

− να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του µέτρου  και 

− να έχει συσταθεί εγγύηση από τον παραγωγό για ποσό 120% της ενίσχυσης. 

Ο δικαιούχος αναλαµβάνει την υποχρέωση, για τους σκοπούς του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ.2220/85, να 
εκτελέσει το εν λόγω µέτρο έως το τέλος της δευτέρας περιόδου που έπεται της χορήγησης της προκαταβολής.  
Η διάρκεια της περιόδου αυτής µπορεί να προσαρµοσθεί χρονολογικά στην περίπτωση ανωτέρας βίας, κατά 
χρόνο ανάλογο µε το αίτιο αυτής, το οποίο αίτιο και ο απαιτούµενος χρόνος παράτασης βεβαιώνεται ή 
πιστοποιείται από επίσηµες αρµόδιες, κατά περίπτωση, διοικητικές αρχές ή από αναγνωρισµένο οργανισµό και 
χορηγείται σχετική βεβαίωση. 

ii.Όταν έχει χορηγηθεί προκαταβολή σε ένα παραγωγό για την εκτέλεση ενός µέτρου και ζητά  προκαταβολή για 
την εκτέλεση διαφορετικού µέτρου στο ίδιο όµως αγροτεµάχιο, θα πρέπει να έχει εκτελεστεί πλήρως το 
αρχικό µέτρο για το οποίο έλαβε προκαταβολή, προκείµενου να του χορηγηθεί  προκαταβολή για την  
εκτέλεση µέτρου διαφορετικού από το αρχικό. 
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1.3 Η οικονοµική ενίσχυση για το µέτρο «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους - Αναφύτευση» µπορεί να χορηγηθεί 
/ εκκαθαριστεί και τµηµατικά µετά την πιστοποίηση του αντίστοιχου επί µέρους σταδίου, υπό την επιφύλαξη της 
κατωτέρω παραγράφου 1.7. 

1.4 Αθροιστική χορήγηση των οικονοµικών ενισχύσεων  είναι δυνατή  για τα µέτρα: 

i. «Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους-Αναφύτευση» - «Βελτίωση Τεχνικών»  

ii.«Φύτευση » - «Βελτίωση Τεχνικών », 

υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αφορούν την ίδια αµπελουργική εκµετάλλευση ή το ίδιο αµπελοτεµάχιο. 

1.5 H οικονοµική ενίσχυση είναι δυνατόν να χορηγείται µόνη της, για κάθε ένα από τα µέτρα «Επανεµβολιασµός» 
και «Βελτίωση Τεχνικών  ∆ιαχείρισης». 

1.6 Η οικονοµική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήµατος καταβάλλεται ή εκκαθαρίζεται στους δικαιούχους εφ 
άπαξ, µετά την πιστοποίηση της εκρίζωσης ή της καρατόµησης στην περίπτωση του επαναεµβολιασµού. 

1.7 Στην περίπτωση του µέτρου ‘’Εκρίζωση και προετοιµασία εδάφους – Αναφύτευση’’, επιτρέπεται η συνύπαρξη 
παλαιών και νέων αµπελώνων στην ίδια εκµετάλλευση για διάστηµα έως τριών  (3) αµπελοοινικών περιόδων  
αρχής γενοµένης από την αµπελοοινική περίοδο που έπεται της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης για ένταξη 
στο πρόγραµµα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΙ του τίτλου V (Μεταβατικό καθεστώς 
δικαιωµάτων φύτευσης) του Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η 
ενίσχυση της απώλειας εισοδήµατος της παρ. 3.2 του άρθρου 5. 

Για τους παλαιούς αµπελώνες, προκειµένου να εφαρµοστεί το µέτρο αυτό, στα ετήσια προγράµµατα 
καθορίζονται η έκτασή τους, οι ποικιλίες, η απόδοσή τους. 

Προκειµένου να χορηγηθεί δικαίωµα αναφύτευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Καν. 
(Ε.Κ.) 555/2008 και µε την επιφύλαξη εφαρµογής των λοιπών διατάξεων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του 
ίδιου άρθρου, αλλά και για τη διασφάλιση της πραγµατοποίησης της εκρίζωσης εντός της προβλεπόµενης 
προθεσµίας, ο παραγωγός υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 
(ΕΟΚ) 2220/85, για ποσό ύψους 840 Ευρώ/στρέµµα (περιφέρειες που ταξινοµούνται ως περιφέρειες σύγκλισης 
σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΚ) 1083/2006 και περιφέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού αυτού) ή για ποσό ύψους 560 Ευρώ/στρέµµα (λοιπές περιφέρειες). 

Μετά την πιστοποίηση της εµπρόθεσµης εκρίζωσης του παλαιού αµπελώνα και την αποδέσµευση της εγγύησης 
καταβάλλεται στον δικαιούχο το ποσό της ενίσχυσης που αφορά την εκρίζωση. 

2. ∆ιαδικασία χορήγησης των οικονοµικών ενισχύσεων: 

2.1 Οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, µετά τη διενέργεια των προβλεποµένων ελέγχων και σύµφωνα µε 
την προβλεπόµενη στο άρθρο 14 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ‘’για καθορισµό 
δικαιολογητικών, διαδικασίας καταβολής οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράµµατος’’ που 
θα εκδοθεί, υποβάλουν σταδιακά και το αργότερο µέχρι τις δεκαπέντε (15) Ιανουαρίου κάθε έτους, φακέλους 
πληρωµής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Κατ’ εξαίρεση και για την περίοδο 2008/2009 η ανωτέρω ηµεροµηνία παρατείνεται µέχρι τις δεκαέξι (16) 
Μαρτίου 2009. 

2.2 Η οικονοµική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασµό των 
δικαιούχων, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών µετά το πέρας της υποβολής των φακέλων πληρωµής της 
ανωτέρω υποπαραγράφου. 

ΑΡΘΡΟ 11 
Επιτροπές στήριξης του προγράµµατος  

1. Κεντρική επιτροπή συντονισµού του προγράµµατος  

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συστήνεται Κεντρική Επιτροπή για το συντονισµό 
του προγράµµατος. 

2. Επιτροπή στήριξης του προγράµµατος 
Σε κάθε ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας, µε απόφαση του Προϊσταµένου της, συστήνεται τριµελής Επιτροπή 
για τη στήριξη του προγράµµατος, η οποία αποτελείται από τον αρµόδιο γεωπόνο για τα αµπελοοινικά ως πρόεδρο 
και δύο εκπροσώπους του αµπελοοινικού τοµέα (Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ). 
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ΑΡΘΡΟ 12 
Πολλαπλή συµµόρφωση 

Ο γεωργός οφείλει να συµµορφώνεται, όσον αφορά την εκµετάλλευσή του, για χρονική περίοδο των τριών 
ετών από την καταβολή της ενίσχυσης του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, 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) αριθ. 1782/2003  

 

ΑΡΘΡΟ 13 
Κυρώσεις  

Οι αιτήσεις υπόκεινται σε συστηµατικό και ενδελεχή έλεγχο για τη 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 τη 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 όπως δόλος, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να προχωρήσει και στην 
ποινική δίωξη των παραγωγών. 

Οι κυρώσεις είναι οι παρακάτω: 

1. ∆εν χορηγείται η οικονοµική ενίσχυση ανά στρέµµα για τις εκτάσεις αµπελώνων που δεν πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 6. 

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

3. Σε περίπτωση που ο παραγωγός ή εκπρόσωπός του άνευ σπουδαίου λόγου δεν παραστεί κατά τον έλεγχο, µετά από 
δύο κλήσεις επιβάλλεται κύρωση και αποκλείεται του δικαιώµατος υπαγωγής στο πρόγραµµα για την περίοδο που 
ελέγχεται καθώς και για την επόµενη περίοδο. 

4. Σε περίπτωση που ο παραγωγός ή εκπρόσωπός του δεν παραστεί στον έλεγχο, δικαιολογηµένα δυνατόν ο έλεγχος να 
επαναλαµβάνεται (το αργότερο σε 15 ηµέρες) κατά την κρίση των ελεγκτών. 

5. Εάν στο πλαίσιο της επαλήθευσης εκτέλεσης ενός συγκεκριµένου µέτρου, διαπιστωθεί ότι το µέτρο που εµφαίνεται 
στην αίτηση ενίσχυσης δεν έχει εκτελεστεί πλήρως αλλά εκτελέστηκε σε πάνω από 80% των συγκεκριµένων 
εκτάσεων εντός της καθορισθείσας προθεσµίας, η ενίσχυση πληρώνεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο µε το διπλάσιο της 
συµπληρωµατικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση του µέτρου για το σύνολο των εκτάσεων. 

6. Εάν στο πλαίσιο της επαλήθευσης εκτέλεσης ενός συγκεκριµένου µέτρου για το οποίο έχει πληρωθεί προκαταβολή 
στους παραγωγούς έναντι εγγύησης, διαπιστωθεί ότι το προβλεπόµενο µέτρο δεν έχει εκτελεστεί πλήρως αλλά 
εκτελέστηκε σε πάνω από 80% των συγκεκριµένων εκτάσεων εντός της καθορισθείσας προθεσµίας, τότε η εγγύηση 
αποδεσµεύεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο µε το διπλάσιο της συµπληρωµατικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για 
την εκτέλεση του µέτρου για το σύνολο των εκτάσεων και επιστραφεί η επιπλέον ενίσχυση που είχε χορηγηθεί ως 
προκαταβολή για τη διαφορά της έκτασης. 

Όταν ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή, κατόπιν αιτήσεώς του, εντός προθεσµίας 10 ηµερών αρχής 
γενοµένης από την ηµεροµηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής στην αρµόδια ∆/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης/Γεωργίας, τότε επιστρέφει στο ακέραιο την προκαταβολή εάν του έχει καταβληθεί και στη συνέχεια η 
εγγύηση αποδεσµεύεται στο 95% αυτής. 

Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται, κατόπιν αιτήσεώς του, από την εκτέλεση του µέτρου, ή δεν το έχει 
εκτελέσει, ή έχει εκτελέσει το µέτρο της αίτησης σε ποσοστό κάτω του 80%, εντός της καθορισθείσας προθεσµίας 
και πριν από την προγραµµατισθείσα ηµεροµηνία εκτέλεσης του, τότε επιστρέφει την τυχόν χορηγηθείσα οικονοµική 
ενίσχυση, την προκαταβολή εάν αυτή έχει καταβληθεί και στη συνέχεια η εγγύηση αποδεσµεύεται στο 90% αυτής. 

7. Όταν το σύνολο των µέτρων που εµφανίζονται στην αίτηση ενίσχυσης δεν έχει εκτελεστεί εντός των καθορισµένων 
προθεσµιών της παρούσης, ο παραγωγός αποδίδει στο ακέραιο την ενίσχυση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της 
αίτησης για ενίσχυση. 
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Ωστόσο εάν όλα τα µέτρα που εµφανίζονται στην αίτηση για ενίσχυση έχουν εκτελεστεί για πάνω από το 80% των 
συγκεκριµένων εκτάσεων εντός των προβλεπόµενων ηµεροµηνιών, η ενίσχυση καταβάλλεται, αφού αφαιρεθεί ποσό 
ίσο µε το διπλάσιο της συµπληρωµατικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί για την εκτέλεση όλων των µέτρων του 
σχεδίου για το σύνολο των εκτάσεων. 

8. Εάν η ελεγχθείσα έκταση βρεθεί µεγαλύτερη από τη δηλωθείσα έκταση, η δηλωθείσα χρησιµοποιείται για τον 
υπολογισµό της ενίσχυσης και δεν εφαρµόζονται µειώσεις ή αποκλεισµοί. 

9. Εάν διαπιστωθούν διαφορές µεταξύ της δηλωθείσας 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 αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελουργικών 
εκτάσεων. 

10. Σε περίπτωση που ο παραγωγός αθετήσει τις υποχρεώσεις του µε αποτέλεσµα να µην ολοκληρώσει πλήρως ένα  ή 
περισσότερα µέτρα ή δεν έχει τηρήσει µε ακρίβεια τις πρόνοιες και τα χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής τους, η 
αρµόδια αρχή έχει το δικαίωµα να διεκδικήσει µέχρι και την επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης που του 
καταβλήθηκε ή του ποσού της εγγύησης που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, επιβαρυνόµενο µε το ύψος του επιτοκίου 
που προνοείται. 

11. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ψευδής δήλωση οφειλόµενη σε σοβαρή αµέλεια, ο παραγωγός αποκλείεται από 
όλα τα µέτρα της Κοινής Οργάνωσης της Αµπελοοινικής Αγοράς για το εν λόγω ηµερολογιακό έτος. 

12. Σε περίπτωση ηθεληµένης ψευδούς δήλωσης ο αποκλεισµός ισχύει και για το επόµενο έτος. Επιπρόσθετα και 
ανάλογα µε την σοβαρότητα της ψευδούς δήλωσης, θα αποφασίζεται και η επιβολή επιστροφής χρηµάτων. 

13. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν έχει συµµορφωθεί, όσον αφορά την εκµετάλλευσή του, κατά τη χρονική 
περίοδο των τριών ετών από την καταβολή της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση και µετατροπή στο πλαίσιο του 
προγράµµατος στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009/2013, 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, το 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.   

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

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

16. Εάν πρέπει να επιβληθεί µια κύρωση, η εν λόγω κύρωση δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
εξαιρετικών περιστάσεων. 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.  

• Οι συγκεκριµένες εκτάσεις να περιλαµβάνονται σε περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές θεοµηνίες. 

• Υγειονοµικά προβλήµατα όσον αφορά στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, τα οποία εµπόδισαν την υλοποίηση 
του προβλεπόµενου µέτρου. 

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

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

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.   
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Οι αποδείξεις αυτές, θα πρέπει να είναι επίσηµα έγγραφα των αρµοδίων αρχών κατά περίπτωση και να φέρουν 
χρονολογία πλησιέστερη προς το γεγονός της ανωτέρας βίας και όχι µεταγενέστερη χρονολογία η οποία παραπέµπει 
σε προγενέστερη περίοδο. 

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. 

Στην περίπτωση που οι ενισχύσεις έχουν ληφθεί προκαταβολικά από τους δικαιούχους και επέλθει το γεγονός που 
συνιστά την ανωτέρα βία, τότε: 

α)Αν ο παραγωγός δεν έχει προχωρήσει σε κανένα από τα εγκεκριµένα µέτρα, τα χρήµατα αναζητούνται εξ 
ολοκλήρου(είτε από αυτόν είτε από τους κληρονόµους αυτού). 

β)Αν ο παραγωγός είχε προχωρήσει εν µέρει στα εγκεκριµένα µέτρα, τότε οι ενισχύσεις αναζητούνται (από τον ίδιο ή 
τους κληρονόµους του) όχι όµως εξ ολοκλήρου αλλά αποµειούµενες ανάλογα µε τα στάδια αναδιάρθρωσης ή 
µετατροπής στα οποία είχε προχωρήσει ο παραγωγός.  

γ)Αν ο παραγωγός έχει προχωρήσει σε βάθος και βρίσκεται προ της ολοκλήρωσης των εγκεκριµένων µέτρων τότε η 
αρµόδια αρχή δεν θα πρέπει να προβεί σε κανένα µέτρο ανάκτησης, δεδοµένου ότι σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 
βρουν ευθεία εφαρµογή οι κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης 
που πρέπει να ενυπάρχει µεταξύ του πολίτη και του ∆ηµοσίου. 

δ)Στην περίπτωση θανάτου του παραγωγού ο οποίος έχει εκτελέσει ένα µέτρο του προγράµµατος ή όλο το 
πρόγραµµα και έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε την ενίσχυση θα την λάβουν αναλογικά 
(σύµφωνα µε την πρόοδο του µέτρου του προγράµµατος) κατά το Ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο όλοι οι νόµιµοι 
κληρονόµοι αυτού. 

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

17. Κάθε ανακοίνωση, απαίτηση ή αίτηση που υποβάλλεται για την αναδιάρθρωση και µετατροπή βάσει του Καν.(ΕΚ) 
479/2008 του Συµβουλίου ή του Καν.(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένης της αίτησης ενίσχυσης 
είναι δυνατόν να αναπροσαρµοστεί οποτεδήποτε µετά την υποβολή της  σε περιπτώσεις πρόδηλων σφαλµάτων που 
αναγνωρίζονται από την αρµόδια αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται βάσει του άρθρου 22 παρ. 3 
του Ν. 992/79 (Α’ 280), καθορίζονται: 

1. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος, και η λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων στα πλαίσια της 
παρούσας απόφασης. 

2. Οι εκτάσεις που εντάσσονται στην αναδιάρθρωση και µετατροπή καθώς και το ύψος των κονδυλίων για κάθε 
αµπελουργική περίοδο ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το «πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού 
τοµέα 2009-2013» της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει.  

3. Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής των οικονοµικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του προγράµµατος, η 
διαδικασία των ελέγχων και των ενστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. 

Κατ’ εξαίρεση για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 2008/2009, η κατανοµή των εκτάσεων και των αναλογούντων 
κονδυλίων ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση έγινε µε το αριθ. 347985/15-12-2008 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του 
ΥΠΑΑΤ.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 

Παράλληλα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής 
Νοµοθεσίας στον αµπελοοινικό τοµέα.  

 
 
 
 
 



 16 

ΑΡΘΡΟ 16 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η αναδιάρθρωση και µετατροπή που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) 1493/1999 εξακολουθεί να εφαρµόζεται 
εφόσον τα επιλέξιµα µέτρα δυνάµει του κανονισµό (ΕΚ) 1493/1999 έχουν δροµολογηθεί ή αναληφθεί πριν από την 
1η Αυγούστου 2008. Ωστόσο δεν καταβάλλεται στήριξη µετά τις 15 Οκτωβρίου 2008 δυνάµει του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
τίτλου ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999. 

2. Οι τρέχουσες εργασίες της αναδιάρθρωσης και µετατροπής, οι οποίες έχουν ήδη προγραµµατιστεί κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 11 του κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999, µετατρέπονται σε µια νέα αίτηση στο πλαίσιο του άρθρου 11 
παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) 479/2008, εφόσον: 

α) χρηµατοδοτούνται εντός των κονδυλίων που διατίθενται για το µέτρο «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των 
αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» σύµφωνα µε το «πρόγραµµα στήριξης του αµπελοοινικού τοµέα 2009-
2013» της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει 

β) η συνέχιση του µέτρου πληροί, κατόπιν προσαρµογών, εφόσον απαιτούνται, τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) 555/2008. 

3. Οι σχετικοί κανόνες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) 1227/2000 εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον µέτρα 
επιλέξιµα βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 1493/1999 ξεκίνησαν ή αναλήφθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου 2008. 

4. Για την κατανοµή των εκτάσεων και των αναλογούντων κονδυλίων, για την πρώτη περίοδο εφαρµογής 2008/2009, 
έχει ισχύ το αριθ. 347985/15-12-2008 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
Καταργούµενες διατάξεις   

Από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η αριθµ. 276084/28-02-2008 (Β’ 392) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, περί 
"Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» καταργείται. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στις διατάξεις της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   

   

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ  
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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 Εισροών Φυτικής Παραγωγής – Στο Υπουργείο 

6. ∆/νση Μ.Τ. & Π.Ε. – Στο Υπουργείο 

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

8. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

9. ΓΕΣΑΣΕ  - Κηφισίας 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

10. ΣΥ∆ΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ 

11. Ε.∆.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα  86-88  Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ 

12. Σύνδεσµο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ 

13. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 

14. Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης   - Έδρες τους 

 

 

 


