
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3057/345752 
Τροποποίηση   της   υπ’ αρ. 2454/235853/20/09/2019 

υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαί-

ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 

των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 

2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη 

διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-

λευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2) Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου L 347/20-12- 2013 «σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

γ) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανο-
νισμός της Επιτροπής (ΕΕ L58/28.02.2018) «για τη συ-
μπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, 
το αμπελουργικό Μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και 
την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομέ-
νων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και 
τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τρο-
ποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 
της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».

δ) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανό-
νων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπε-
λοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων 
και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοι-
νοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».

3) To έγγραφο εργασίας υπό στοιχεία Α/16864/2008 
«Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης 
των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονι-
σμών (ΕΚ) αριθ.479/2008 και 555/2008».

4) Την υπ’ αρ. 2919/95506/13-09-2017 απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β’ 3276).

5) Την υπ’ αρ. 2933/327864/19-11-2021 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 
2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες 
αμπελοφυτεύσεις» (Β’ 5422).

6) Tην υπ’ αρ. 2454/235853/20/09/2019 υπουργική 
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 
σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» 
(Β΄ 3645).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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7) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. της 2454/235853/

20/09/2019 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 
και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του 
αμπελουργικού δυναμικού» (Β’ 3645), ως παρακάτω:

α) Το άρθρο 6: «Διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύ-
τευσης» αντικαθίσταται ως εξής:

«1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να 
προβεί σε εκρίζωση αμπελώνα για την απόκτηση άδειας 
αναφύτευσης υποβάλλει σχετική αίτηση (Υπόδειγμα 1) 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/
Αγροτικής Οικονομίας στης οποίας την αρμοδιότητα 
ανήκει το αμπελοτεμάχιο, οποτεδήποτε κατά τη διάρ-
κεια του έτους. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας 
αναφύτευσης είναι η ύπαρξη της ορθής καταγραφής του 
αμπελοτεμαχίου στο αμπελουργικό μητρώο.

2) Η αίτηση της παραγράφου 1 ελέγχεται διοικητικά, 
από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. Στον διοικητικό έλεγχο περι-
λαμβάνεται η επιβεβαίωση υποβολής δήλωσης συγκο-
μιδής τουλάχιστον για τις προηγούμενες δύο καλλιερ-
γητικές περιόδους.

Εν συνεχεία πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος για 
την ύπαρξη του αμπελώνα και την καλή υφιστάμενη 
καλλιεργητική του κατάσταση, παρουσία του αιτούντα 
ή εκπροσώπου του. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιεί-
ται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο 
Παράρτημα της παρούσας

Ο διοικητικός και ο επιτόπιος έλεγχος για την αίτηση 
ολοκληρώνονται, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από 
την υποβολή της.

3) Ο αιτών μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγ-
χων, προβαίνει στην εκρίζωσή του χωρίς άλλη ειδοποί-
ηση και ακολούθως ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια 
υπηρεσία.

4) Μετά την ενημέρωση από τον παραγωγό για την 
υλοποίηση της εκρίζωσης η Δ.Α.Ο.Κ πραγματοποιεί επι-
τόπιο έλεγχο για την διαπίστωση της εκρίζωσης, με χρή-
ση του Υποδείγματος 3α. Ακολούθως χορηγεί στον αι-
τούντα άδεια αναφύτευσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4.

5) Η ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου πραγ-
ματοποιείται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας χορήγησης 
άδειας αναφύτευσης για την τήρηση ιστορικού, σύμφω-
να με το σημείο 1.6 του Παραρτήματος. Τα τεμάχια στα 
οποία αντιστοιχεί η χορηγηθείσα άδεια αναφύτευσης 
καταγράφονται στο Αμπελουργικό Μητρώο ως τεμάχια 
με «Δυνητική Φύτευση - άυλη άδεια».

6) Η διαδικασία χορήγησης άδειας αναφύτευσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το χρονικό διάστημα 
των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 
εκρίζωσης ή ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ από τον 

ενδιαφερόμενο, η αίτηση θεωρείται ως μη γενόμενη και 
θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου.»

β) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εγκαταλειμμένη έκταση αμπελώνα»
«Για τον προσδιορισμό της «εγκαταλειμμένης έκτα-

σης αμπελώνα» των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων 
που καταγράφονται στο Αμπελουργικό Μητρώο πραγ-
ματοποιείται έλεγχος από τις Δ.Α.Ο.Κ. Κατά τον έλεγχο 
επιβεβαιώνεται η υποβολή μιας τουλάχιστον δήλωσης 
συγκομιδής για κάθε αμπελοτεμάχιο με οινοποιήσιμες 
ποικιλίες αμπέλου, κατά την τελευταία πενταετία, με 
προορισμό την εμπορία. Επιτόπιος έλεγχος, ως προς 
την υφιστάμενη καλλιεργητική κατάσταση των αμπε-
λώνων πραγματοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον για 
τις περιπτώσεις μη υποβολής τουλάχιστον μίας δήλωσης 
συγκομιδής, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση κατ’ 
εκτίμηση των Δ.Α.Ο.Κ. Μετά τη διενέργεια των παραπά-
νω ελέγχων πραγματοποιείται ενημέρωση του Αμπε-
λουργικού Μητρώου.».

γ) Στο άρθρο 8 ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Εκτάσεις εξαιρούμενες από το την υποχρέωση χορή-
γησης άδειας αναφύτευσης»

δ) Στο άρθρο 9 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 και προστίθενται οι παράγραφοι 12, 13, 
14, 15 και 16, ως εξής:

«4) Ο έλεγχος της τήρησης της απαγόρευσης φυτεύ-
σεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου χωρίς άδεια 
φύτευσης διενεργείται από τις Δ.Α.Ο.Κ., μέσω του αμπε-
λουργικού Μητρώου, με διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ 
των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο 
Μητρώο, με τα αντίστοιχα της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 
και με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων.

5) Σε όλα τα υπό εξέταση για τη νομιμότητα φύτευσης 
αμπελοτεμάχια διενεργείται διοικητικός και επιτόπιος 
έλεγχος. Κατά τον διοικητικό έλεγχο συμπληρώνεται το 
πρακτικό διοικητικού ελέγχου νομιμότητας φύτευσης 
(Υπόδειγμα 7) όπου καταγράφονται όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία για την αιτιολόγηση της νομιμότητας φύτευσής 
τους. Επιτόπιος έλεγχος διενεργείται για όλα τα υπό εξέ-
ταση αμπελοτεμάχια. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο συμπλη-
ρώνονται τα πρακτικά επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 3 
και Υπόδειγμα 3α) και τα αποτελέσματα αυτού εισάγο-
νται στο Αμπελουργικό Μητρώο, προς ενημέρωση των 
στοιχείων των ελεγχθέντων αμπελοτεμαχίων. Για τις πε-
ριπτώσεις που δεν αιτιολογείται η νομιμότητα φύτευσης 
της συνολικής έκτασης του ελεγχόμενου αμπελοτεμαχί-
ου, πραγματοποιείται διαχείρισή του τεμαχίου, ώστε να 
αποδοθεί διαφορετικός χαρτογραφικός κωδικός για την 
έκταση που αντιστοιχεί στη μη εγκεκριμένη φύτευση. Για 
τις περιπτώσεις που το προς έλεγχο αμπελοτεμάχιο δεν 
είναι καταχωρημένο στο αμπελουργικό Μητρώο, τότε 
χρησιμοποιείται μη προσυμπληρωμένο το πρακτικό του 
Υποδείγματος 3α.

6) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη μη εγκε-
κριμένης φύτευσης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. ειδοποιεί εγγρά-
φως και με αποδεικτικό παραλαβής τον ενδιαφερόμενο 
για την υποχρέωση εκρίζωσης της εν λόγω φύτευσης και 
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επιβάλει την ποινή της παρ. 8, του παρόντος άρθρου.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί σε εκρίζωση 
και να ειδοποιήσει εγγράφως την εν λόγω υπηρεσία για 
την επιβεβαίωση της εκρίζωσης με επιτόπιο έλεγχο Τα 
αποτελέσματα του επιτόπιου ελέγχου εισάγονται στο 
αμπελουργικό Μητρώο, για την ενημέρωση του «ιστο-
ρικού» του αμπελοτεμαχίου.

7) Τα αμπελοτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί ως 
αμπελοτεμάχια «μη εγκεκριμένης» φύτευσης δύναται να 
μεταβιβαστούν στο Αμπελουργικό Μητρώο (ενοικίαση/
αγοροπωλησία), σε άλλη εκμετάλλευση, χωρίς τροπο-
ποίηση του χαρακτηρισμού τους. Υπενθυμίζεται η ισχύς 
των διατάξεων του ν. 684/1977 και ιδίως του άρθρου 3, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

8) Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση (ενοικίαση/αγορο-
πωλησία) αμπελοτεμαχίου στο αμπελουργικό Μητρώο 
το οποίο βρίσκεται υπό έλεγχο νομιμότητας φύτευσης.

9) Δεν είναι δυνατή η κατάτμηση ενός αμπελοτεμαχίου 
που ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα φύτευσής του, 
σε αμπελοτεμάχια ίσα ή μικρότερα του ενός (1) στρέμ-
ματος και στη συνέχεια η μεταβίβασή τους (ενοικίαση/
αγοραπωλησία).

10) Ο διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος των αμπελο-
τεμαχίων που ελέγχονται ως προς τη νομιμότητα φύτευ-
σής τους διενεργείται από την επιτροπή του άρθρου 16 
παράγραφος 1.

11) Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση 
εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη κάθε απόφασης 
σχετικής με τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου σύμφω-
να με το Υπόδειγμα 9, στην οικεία Δ.Α.Ο.Κ., προσκομίζο-
ντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

12) Η εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 11 
του παρόντος άρθρου διενεργείται από την επιτροπή 
αμπελοοινικού τομέα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2. Η επιτροπή αποφαίνεται εντός 20 ημε-
ρών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης. Για 
κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιο-
λόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι 
αποφάσεις της επιτροπής είναι οριστικές και ανέγκλητες 
και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. Η 
τυχόν προσφυγή κατά των εν λόγω αποφάσεων γίνεται 
στα αρμόδια δικαστήρια.

13) Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Καν (Ε.Ε) 2018/273, 
οι οικονομικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους παρα-
γωγούς, οι οποίοι κατέχουν μη εγκεκριμένες φυτεύσεις 
επιβάλλονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα 8 και έχουν ως 
εξής:

α) χρηματική ποινή 6.000 €/ha, αν ο παραγωγός εκρι-
ζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων καθυστερη-
μένα εντός των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία 
κατά την οποία έχει κοινοποιηθεί η παρατυπία,

β) χρηματική ποινή 12.000 €/ha, αν ο παραγωγός εκρι-
ζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων καθυστερημέ-
να κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από τη λήξη της 
τετράμηνης περιόδου,

γ) χρηματική ποινή 20.000 €/ha, αν ο παραγωγός εκρι-
ζώσει το σύνολο των εν λόγω φυτεύσεων καθυστερη-
μένα μετά το πρώτο έτος από τη λήξη της τετράμηνης 
περιόδου.

14) Σε περίπτωση που οι παραγωγοί δεν προχωρήσουν 
σε εκριζώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, 
με απόφαση του Περιφερειάρχη, εξασφαλίζουν με κάθε 
πρόσφορο μέσο την εκρίζωση των φυτεύσεων αυτών 
εντός δύο ετών από τη λήξη της τετράμηνης περιόδου 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρατυπίας. Οι 
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τους παραγωγούς.

Τα σχετικά έξοδα υπολογίζονται με αντικειμενικό τρό-
πο, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της εργασίας, τη χρή-
ση μηχανημάτων και τη μεταφορά ή άλλες δαπάνες. Στο 
κόστος αυτό προστίθενται οι εφαρμοστέες κυρώσεις της 
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

15) Τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων των οποίων η 
έκταση αποτελεί περίπτωση που περιγράφεται στην πα-
ράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αποστέλλονται μετά 
το τέλος της κάθε αμπελουργικής περιόδου σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα 10 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων προκειμένου να κοινοποιηθούν, όπως 
προβλέπεται, στην Ε.Ε.

16) Οι οικονομικές κυρώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο επιβάλλονται με απόφαση Περιφερειάρχη, 
βεβαιώνονται ως έσοδο του δημοσίου και εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα Κ.Ε.Δ.Ε.».

ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 10 διαγράφεται το σημείο 
«ή άδεια από μετατροπή» 

στ) Στο άρθρο  13 προστίθεται η παράγραφος 3 η 
οποία έχει ως εξής:

«3) Τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων που 
πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καθώς και τα 
αντίγραφα των πρακτικών τους, διαβιβάζονται αμελλητί 
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενημέρωση 
του Αμπελουργικού Μητρώου.».

ζ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1) Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής γίνεται μέσω 

της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ, κατά 
το χρονικό διάστημα από την 1η Αυγούστου κάθε έτους 
έως και την 15η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2) Όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με 
οινοποιήσιμες ποικιλίες, υποχρεούνται αμέσως μετά το 
πέρας του τρύγου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, 
σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2018/273 
καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 2018/274, όπως ανα-
φέρεται στο Παράρτημα της παρούσας στο σημείο 1.8.

Διευκρινίζεται ότι στους υπόχρεους υποβολής της δή-
λωσης συγκομιδής περιλαμβάνονται και:

α) οι παραγωγοί οίνου που είναι κάτοχοι αμπελουργι-
κών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεω-
τικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής και εν συνεχεία 
δήλωση παραγωγής.

β) οι αμπελουργοί/παραγωγοί οίνου που παραδίδουν 
τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινο-
ποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη 
μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα 
πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής 
και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού 
οινοποιείου ή μέλη οργάνωσης παραγωγών αμπελο-
οινικού τομέα και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της 
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παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο 
ή στο οινοποιείο στο οποίο παραδίδει η εν λόγω οργά-
νωση παραγωγών. Οι εν λόγω αμπελουργοί διατηρούν 
το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης 
από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κα-
τανάλωση εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία 
ή ομάδες έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης παρα-
γωγής.

3) Oι αμπελουργοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλ-
λεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι υποχρεωμένοι 
να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής στις πε-
ριπτώσεις όπου:

α) υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας 
σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών 
φαινομένων ή και άλλων μεμονωμένων περιπτώσεων 
καταστροφής,

β) κατέχουν νέους αμπελώνες που δεν είναι ακόμη 
παραγωγικοί,

γ) έχουν εγκριθεί/λάβει οικονομική ενίσχυση στα πλαί-
σια του μέτρου της «πρώιμης συγκομιδής» στην εν λόγω 
αμπελοοινική περίοδο.

4) Πριν την οριστική υποβολή των δηλώσεων συγκο-
μιδής είναι σημαντικό να επιβεβαιώνονται τα στοιχεία 
που εμπεριέχονται σε αυτές όσον αφορά στις καλλι-
εργούμενες εκτάσεις, στις καλλιεργούμενες ποικιλίες 
και στις αποδόσεις των αμπελοτεμαχίων. Την ευθύνη 
για την ορθή υποβολή των εν λόγω δηλώσεων φέρει 
ο ίδιος ο παραγωγός, ενώ ο έλεγχος και η επαλήθευση 
των στοιχείων τους πραγματοποιείται από τις αρμό-
διες ΔΑΟΚ καθώς και η επιβολή των κυρώσεων που 
προβλέπονται στον Καν. (ΕΕ) 2018/273. Διευκρινίσεις 
ως προς την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής κα-
ταγράφονται στο σημείο 1.8 του Παραρτήματος της 
παρούσας.».

η) Στο άρθρο 15 ο Πίνακας 1 της περ. α της παρ. 5 
αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΩΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΜΕΙΣΘΗΣΑΣ Α’ ΥΛΗΣ
(ΚΙΛΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
(καθυστέρηση από 1έως 15 εργάσιμες ημέρες)

έως 1.000 100 €

από 1.000,1 έως 10.000 500€

από 10.000.1 έως 50.000 700 €

από 50.001 έως 100.000 1.000 €

άνω των 100.000 1.500 €

θ) Στο άρθρο 15 η περ. β της παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) περιπτώσεις όπου η δήλωση συγκομιδής έχει υποβληθεί με καθυστέρηση μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) 

εργάσιμων ημερών ή περιπτώσεις όπου δεν έχει υποβληθεί καθόλου η δήλωση συγκομιδής από τον υπόχρεο, όπου 
το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

ι) Στο άρθρο 15 η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6) Επιπλέον των κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ενδιαφερόμε-

νοι παραγωγοί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 β) αποκλείονται από την ένταξη τους στα εξής:
α) στο μέτρο των επενδύσεων σε οινοποιητικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος που έπεται το έτος υποβολής 

της αίτησής του,
β) στο μέτρο της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για ένα ή δύο οικονομικά έτη, ανάλογα με τις 

διαδοχικές δηλώσεις που έχει υποβάλει,
γ) στο πρόγραμμα επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους για το οικονομικό έτος που έπεται το 

έτος της αίτησής του,
δ) στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής για το επόμενο οικονομικό έτος.».
ια) Στο άρθρο 15 η παρ 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7 Βάσει του άρθρου 48 του Καν. 2018/273 και όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων της πρώιμης συγκομιδής 

και των επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 50 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013 
αντίστοιχα, ισχύουν τα εξής:

α) Σε περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις συγκομιδής κρίνονται ανακριβείς ή 
ελλιπείς και εφόσον αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, τότε η καταβλητέα 
ενίσχυση μειώνεται κατά ποσοστό αντίστοιχο της διαπραχθείσας παράβασης, όπως αυτό ορίζεται στις αντίστοιχες 
νομοθεσίες εφαρμογής των μέτρων.

β) Σε περιπτώσεις υπέρβασης της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης συγκομιδής κατά 15 ημέρες το μέγιστο, 
ισχύουν μόνο οι κυρώσεις του Πίνακα 1 της ανωτέρω παραγράφου 5.».

ιβ) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το σημείο 1.5 αντικαθίσταται ως εξής:
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«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Κατά την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, πραγματοποιούνται αυτόματοι 

μηχανογραφικοί έλεγχοι για την εξασφάλιση της ορθής ενημέρωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων για τα 
οποία πρόκειται να υποβληθεί δήλωση. Οι έλεγχοι καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα Κωδικοποίησης και 
Περιγραφής Σφαλμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Κωδικός 
σφάλματος περιγραφή Περιγραφή και ανάλυση έλεγχου

101 Μη μοναδικότητα ΑΦΜ Ελέγχεται αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας παραγωγοί στο 
Αμπελουργικό Μητρώο με το ίδιο ΑΦΜ.

102 Αδόκιμο ΑΦΜ Ελέγχεται η ορθότητα του ΑΦΜ του παραγωγού, όπως αυτός είναι 
καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο.

103 Δεν υπάρχει το ΑΦΜ Ελέγχεται αν το ΑΦΜ είναι υπαρκτό στο Μητρώο.

200 Δεν είναι ποικιλία 
αμπελοτεμαχίου

Έλεγχος που αφορά το αμπελοτεμάχιο. Αν πρόκειται για αμπελοτεμά-
χιο με περισσότερες από μία ποικιλίες, ελέγχεται αν πρώτος χαρακτή-
ρας του κωδικού ποικιλίας δεν είναι μεταξύ των:1*, 2*, 3*, 4*, 6*, 7*, οι 
οποίοι είναι οι αποδεκτοί.

201 Μορφή Καλλιέργειας Έλεγχος αν η Μορφή Καλλ/γειας είναι 1,2,3,4

301 Μη έγκυρο 13ψηφιο Έλεγχος που αφορά στο 13ψηφιο χαρτογραφικό υπόβαθρο, ώστε να 
είναι έγκυρος.

401 Μη αποδεκτό έτος 
φύτευσης

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) καταχώριση ορθών 
επιλογών του έτους φύτευσης.

402

Κενή ή μηδενική 
δηλωθείσα έκταση 
υποτεμαχίου. 
Λάθος κωδ.Δικαιωμάτων.

Ο έλεγχος γίνεται στο υποτεμάχιο και στην φόρμα αμπελοποικιλία 1
(ή και αμπελοποικιλία 2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) 
η δηλωθείσα έκταση ποικιλίας θα πρέπει να είναισυμπληρωμένη με 
μηδέν όταν το δικαίωμα είναι εγκαταλειφθείσα έκταση (όχι κενή).

404 Μη αποδεκτό έτος 
φύτευσης - Δικαιώματα

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) οι επιλογές έτους 
φύτευσης και δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να είναι κενές.

405 Μη αποδεκτή τιμή 
δικαιωμάτων

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) η καταχώριση δεν θα 
πρέπει να είναι κενή.

406
Μη αποδεκτή τιμή 
VQPRD ή Τοπικού Οίνου 
Κενές

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 2 
αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) δεν γίνεται δεκτή «κενή» 
εγγραφή. Θα πρέπει να συμπληρώνεται non vqprd ή μητοπικός οίνος, 
αντίστοιχα.

409 Μη αποδεκτή τιμή 
Αμπελώνα. Ο κωδικός Αμπελώνα δεν πρέπει να είναι κενός.

411
Πρόβλημα με τις εκτάσεις 
τεμαχίου - υποτεμαχίου 
λάθος άθροισμα

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα «στοιχεία τεμαχίου» και στις φόρμες 
«αμπελοποικιλία 1» (ή και αμπελοποικιλία 2) ώστε η αποδεκτή 
έκταση του τεμαχίου να είναι μικρότερη ή ίση του αθροίσματος των 
δηλωθέντων εκτάσεων των ποικιλιών.

412 Κενή ή μηδενική έκταση 
τεμαχίου Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα «στοιχεία τεμαχίου».

414 Κενή ή μηδενική έκταση 
υποτεμαχίου

Έλεγχος αν υπάρχει κενή ή μηδενική δηλωθείσα έκταση σε συνδυασμό 
με κωδικό ποικιλίας που αντιστοιχεί σε εγκαταλειφθείσα έκταση.

415 Διπλό 13ψηφιο με άλλον 
παραγωγό

Ο έλεγχος γίνεται με «αναζήτηση περιοχής» στις βασικές επιλογές 
της εφαρμογής έλεγχος του 13ψηφιου. αναζητείται ο 13ψηφιος και 
εμφανίζονται οι αντίστοιχες διπλές καταχωρήσεις προς έλεγχο.

417

Μη αποδεκτός 
συνδυασμός ποικιλίας 
μη οινοποιήσιμης - 
δικαιώματος

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες) στα δικαιώματα είναι 
επιτρεπτές οι επιλογές: Εγκατάλειψη χωρίς Εκρίζωση/Εκριζωμένο/
Επιτραπέζιο - ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
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418

Μη αποδεκτή ποικιλία 
7* 9* ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ: ΣΤΟ 
ΛΕΚΤΙΚΟ«ΑΛΛΕΣ»/
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): αν έχουν καταγραφεί 
οι επιλογές: 77777 ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2002/99000 ΚΤΙΡΙΑ/ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/99990 ΧΕΡΣΟ/99999 ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ/ΑΓΡΙΟ ή 
υπάρχει το λεκτικό «άλλες»/πειραματική, στην ονομασία της ποικιλίας 
θα πρέπει να συμπληρωθεί η ορθή ποικιλία.

420
Μη αποδεκτός 
αμπελώνας για τις 
ποικιλίες 1*

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 2 
αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες):Η επιλογή αντίστοιχη της 
ποικιλίας και του τοπικού οίνου ή του vqprd κ.λπ.

421 Μη αποδεκτός αμπελώ-
νας για τις ποικιλίες 2*

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 2 
αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): αμπελώνας με καθαρά 
επιτραπέζιες ποικιλίες.

422
Μη αποδεκτός 
αμπελώνας για τις 
ποικιλίες 3%, 6%

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): επιλογή των σωστών 
επιλογών από τις συμπληρωματικές οδηγίες.

423
Μη αποδεκτός 
αμπελώνας για μη 
παραγωγικό αμπελώνα

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): όταν η ποικιλία είναι 
εγκαταληφθείσα έκταση ή επιτραπέζια ποικιλία.

424 Διπλό 13ψηφιο στον ίδιο 
παραγωγό Διπλό 13ψηφιο στον ίδιο παραγωγό.

426
Μη αποδεκτό έτος 
φύτευσης - Δικαιώματα 
1,12,1998

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): θα πρέπει να 
υπάρχει συμφωνία του έτους φύτευσης με την καταχώριση 
στο πεδίο«δικαιώματα» από τους αντίστοιχους πίνακες στις 
συμπληρωματικές οδηγίες.

427
Μη αποδεκτό έτος 
φύτευσης - Δικαιώματα 2, 
μετά το 1998.

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): θα πρέπει να 
υπάρχει συμφωνία του έτους φύτευσης με την καταχώριση 
στο πεδίο«δικαιώματα» από τους αντίστοιχους πίνακες στις 
συμπληρωματικές οδηγίες πχ για τα έτη φύτευσης μετά το 1998 δεν 
είναι ορθή η επιλογή «εγκεκριμένα».

429

Διπλό χαρτογραφικό 
στον ίδιο παραγωγό Δυο 
διαφορετικές ομάδες 
ποικιλιών στο ίδιο 
χαρτογραφικό

Ο έλεγχος γίνεται στο υποτεμάχιο: ελέγχεται αν έχουν καταχωρηθεί 
ποικιλίες που ανήκουν σε διαφορετική ομάδα π.χ. 1* και 2*.

431

Μη αποδεκτός 
συνδυασμός δικαιώματος 
11(εγκεκριμένα),
17 (τακτοποιημένα) με 
οινοποιήσιμη ποικιλία και 
έτος φύτευσης μετά το 
1998

Μη αποδεκτός συνδυασμός δικαιώματος 11(εγκεκριμένα),17 
(τακτοποιημένα) με οινοποιήσιμη ποικιλία και έτος φύτευσης 
μετά το 1998.

432

Μη αποδεκτός 
συνδυασμός δικαιώματος 
11,17 με μη οινοποιήσιμη 
ποικιλία (1*)

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): για να είναι ορθή η 
συμπλήρωση των επιλογών: 11(εγκεκριμένα),17 (τακτοποιημένα) στο 
πεδίο «Δικαιώματα» θα πρέπει η αμπελοποικιλία να είναι οινοποιήσιμη 
μεκωδικό 1*.

433

Μη αποδεκτή 
συνδυασμός 
«Δικαιώματος» 9 
ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
και για έτος φύτευσης 
από 2016* και ΜΕΤΑ

Ο έλεγχος γίνεται στη φόρμα αμπελοποικιλία 1 (ή και αμπελοποικιλία 
2 αν υπάρχουν περισσότερες από μία ποικιλίες): για να είναι 
ορθή η συμπλήρωση της επιλογής 9 (πρώιμη συγκομιδή στο 
πεδίο«Δικαιώματα» θα πρέπει η αμπελοποικιλία να είναι μία από τις 
ποικιλίες του πίνακα της απόφασης«πρώιμης συγκομιδής» και το έτος 
φύτευσης από το 2016* και πριν (συμπεριλαμβάνεται το έτος 2016*). 
(Οι παράμετροι του ελέγχου: ποικιλίες που δύναται να ενταχθούν στο 
μέτρο, έτος φύτευσης αμπελοτεμαχίου, ενδέχεται να τροποποιούνται 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά ισχύει).
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434
Μη επιτρεπτός συνδυα-
σμόςποικιλίας και γεω-
γραφικού διαμερίσματος

Έλεγχος που αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες και ελέγχει αν ο συνδυ-
ασμός ποικιλίας και γεωγραφικού διαμερίσματος είναι επιτρεπτός.

501
Μη αποδεκτό έτος φύ-
τευσης - Δικαιώματα 121 
122 123 έτους 2016

Ελέγχει αν τα δικαιώματα μιας αμπελοποικιλίας είναι 121,122,123 και 
το έτος φύτευσης είναι πριν το 2016. 

502
Μη αποδεκτό έτος φύ-
τευσης - Δικαιώματα κενή 
απόφαση.

Ελέγχει αν τα δικαιώματα μιας αμπελοποικιλίας είναι 121,122,123 και 
το έτος φύτευσης είναι το 2016 ή και αργότερα σε συνδυασμό με κενή 
απόφαση.

503
Μη αποδεκτό έτος φύ-
τευσης - Δικαιώματα 1 2 
16 έτους >2016

Ελέγχει αν τα δικαιώματα μιας αμπελοποικιλίας είναι 1,2,16 και το έτος 
φύτευσης είναι το 2016 ή και αργότερα.

Για τις περιπτώσεις που εντοπίζονται σφάλματα είναι 
αναγκαία η υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης από 
τον παραγωγό στη ΔΑΟΚ για την διόρθωση/ενημέρωση/
διαχείριση του τεμαχίου ώστε να είναι δυνατή η υποβολή 
της Δήλωσης Συγκομιδής.».

ιγ) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το σημείο 1.6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

1.6 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ «ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΦΥ-
ΤΕΥΣΗΣ» (Άρθρο 6).

Η ενημέρωση του Μητρώου πραγματοποιείται σε κάθε 
στάδιο εφαρμογής της διαδικασίας χορήγησης «Άδειας 
αναφύτευσης».

α) Ενημέρωση και εισαγωγή αποτελεσμάτων ελέγχου 
διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου υφιστάμενης κατά-
στασης για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση 
«άδειας αναφύτευσης» από τον παραγωγό.

β) Ενημέρωση των στοιχείων των τεμαχίων που εκρι-
ζώθηκαν ώστε να παραπέμπουν σε «μη υφιστάμενο 
αμπελώνα», μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου 
ελέγχου για την επιβεβαίωση της εκρίζωσης.

γ) Στη συνέχεια, μετά την χορήγηση της «άυλης άδεια» 
στον παραγωγό- για πραγματοποιημένη εκρίζωση και 
εφόσον η αναφύτευση θα πραγματοποιηθεί στην ίδια 
θέση, ενημερώνονται τα στοιχεία του εκριζωμένου τε-
μαχίου στη φόρμα «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» με τις 
νέες επιλογές που καταγράφονται στην αίτηση του πα-
ραγωγού για αναφύτευση (ποικιλία, κ.λπ.), συμπληρώ-
νεται το έτος φύτευσης με δήλωση μελλοντικού έτους 
φύτευσης (ως τη λήξη του χρονικού ορίου της χορηγη-
θείσας άδειας), στο πεδίο «Δικαιώματα» η νέα επιλογή 
«ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ- ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ», και καταχωρείται ο 
αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία από το έγγρα-
φο της χορήγησης άδειας αναφύτευσης που έχει δοθεί 
στον παραγωγό.

δ) Πριν τη φύτευση ο παραγωγός ενημερώνει την 
αρμόδια ΔΑΟΚ για την έκδοση άδειας εγκατάστασης 
και πραγματοποιείται ενημέρωση του μητρώου για τα 
στοιχεία του τεμαχίου που θα φυτευτεί. (επιλογή στο 
πεδίο «δικαιώματα»: Φύτευση με άδεια αναφύτευσης, 
έτος φύτευσης, κ.λπ.)

ε) Μετά την πραγματοποίηση της φύτευσης πραγματο-
ποιείται επιτόπιος έλεγχος επιβεβαίωσης της φύτευσης 
και ενημέρωση του μητρώου με τα αποτελέσματά του. 

Η ενημέρωση του μητρώου για την περίπτωση υλοποί-
ησης της χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης σε άλλη 
θέση, πραγματοποιείται όμοια στο «νέο τεμάχιο», μετά 
την ψηφιοποίηση του στο μητρώο, πριν τη φύτευσή του. 
Σημειώνεται ότι η χαρτογράφηση της νέας θέσης είναι 
δυνατή εφόσον πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος ή 
προσκομιστούν συντεταγμένες από τον παραγωγό.

Επιπλέον στο πεδίο «παρατηρήσεις» καταγράφεται ο 
χαρτογραφικός κωδικός (ή οι χαρτογραφικοί κωδικοί) 
του τεμαχίου (ή τεμαχίων) από τα οποίο προήλθε η άδεια. 
Στο πεδίο «Δικαιώματα του «εκριζωμένου τεμαχίου, πα-
ραμένει η επιλογή «εκρίζωση με άδεια αναφύτευσης»).

Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η αλλαγή τεμαχίου 
(ή και η τροποποίηση άλλων δηλωθέντων στοιχείων) 
μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης από τον 
παραγωγό.

ιδ) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προστίθεται το σημείο 1.8 ως 
εξής:

«1.8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙ-
ΣΕΙΣ (άρθρο 14)

α) Για όλα τα αμπελοτεμάχια με μονοκαλλιέργεια 
αμπέλου, με οινοποιήσιμες ποικιλίες και με επιλογές που 
παραπέμπουν σε υφιστάμενη καλλιέργεια αμπέλου με 
νόμιμα δικαιώματα φύτευσης προκειμένου να διατίθε-
νται προς εμπορία τα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και 
να είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα Αναδι-
άρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων, όταν η έκτασή 
τους είναι τουλάχιστον 500 τμ.

β) Για αμπελοτεμάχια για τα οποία έχει χορηγηθεί από 
τη ΔΑΟΚ άδεια φύτευσης αμπελώνα με οινοποιήσιμη 
ποικιλία, η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμετάλ-
λευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην οποία περιλαμ-
βάνονται είναι ως ένα στρέμμα και στο Αμπελουργικό 
Μητρώο στο πεδίο «Δικαιώματα» είναι καταχωρημένη 
η επιλογή: ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, υποβάλλεται Δήλωση Συ-
γκομιδής, αλλά δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα Αναδι-
άρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, ούτε στο μέτρο 
«Πρώιμης Συγκομιδής» και τα παραγόμενα προϊόντα 
τους δεν διατίθεται προς εμπορία.

γ) Στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 
Αμπελώνων και στο Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής εντάσ-
σονται αμπελοτεμάχια που στις υποβληθείσες Δηλώσεις 
Συγκομιδής ο προορισμός παραπέμπει σε οινοποίηση 
των παραγόμενων προϊόντων. 
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Δεν εντάσσονται τεμάχια με επιλογή στο πεδίο «Προ-
ορισμός»: ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ, ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Επίσης, απαιτείται έλεγχος από τις ΔΑΟΚ, προκειμένου 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα ή στο μέτρο, αμπελοτε-
μάχια που στη Δήλωση Συγκομιδής στο πεδίο «Προορι-
σμός» καταγράφονται οι επιλογές:

- ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΛΟΥΝΤΑ (αν πρόκειται για οι-
νοποίηση από τον Δηλούντα οινοποιό).

- ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: έλεγχος και αξιολόγηση από 
τη ΔΑΟΚ (για παράδειγμα αν πρόκειται για ζημία που 
αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, αιτιολογείται με προσκό-
μιση εγγράφων, νέα φύτευση, αναφύτευση κ.λπ.).

- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: έλεγχος και αξιολόγηση από τη ΔΑΟΚ, 
προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων.

δ) Ως προς τον έλεγχο του πεδίου «ΠΑΡΑΓΩΓΗ_ΖΗΜΙΑ» 
ισχύουν τα εξής:

Οι παρακάτω επιλογές είναι μη επιλέξιμες:
ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Απαιτείται έλεγχος και επιβεβαίωση από τις ΔΑΟΚ για 
άλλες επιλογές που καταγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ_ΖΗΜΙΑ», όπως: «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ» κ.λπ.

ε) Ένα αμπελοτεμάχιο θεωρείται παραγωγικό όταν ο 
μέσος όρος παραγωγής του, σε κιλά ανά στρέμμα, όπως 
καταγράφεται στις δύο υποβληθείσες δηλώσεις συγκο-
μιδής, των προηγούμενων δύο ετών, είναι τουλάχιστον 
300 κιλά (εκτός νησιωτικής χώρας), ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να είναι καταγεγραμμένη επιλέξιμη επιλογή που 
παραπέμπει σε οινοποίηση, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» 
και στο πεδίο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΖΗΜΙΑ».

Τέλος, σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 
οριστικοποιημένες και εμπρόθεσμες δηλώσεις συγκομι-
δής, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση “Θέ-
σπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) 
αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη 
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού”.

ιε) Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
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Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την αμπε-
λοοινική περίοδο 2021-2022 και εντεύθεν.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 2454/235853/ 
20/09/2019 υπουργική απόφαση «Θέσπιση των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 

και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του 
αμπελουργικού δυναμικού» (Β’ 3645).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ   
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*02058221312210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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