ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
Σασ Γ/νζη: Ασαπνών 2
Σασ. Κώδικαρ: 101.76, ΑΘΖΝΑ
Πληποθοπίερ: Γ. Γπαμμαηικόρ, Α. Γκανή
Σηλέθωνο: 210 212 4175,96
Fax: 210 212 4197
e-mail: ax2u205@minagric.gr

Αθήνα,02/04/2009
Απ. ππωη. 286839

ΠΡΟ : Όπωρ Π. Γ.

ΑΠΟΦΑΖ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Θέμα: «Γςναμικό παπαγωγήρ οινοποιήζιμων ποικιλιών αμπέλος»

Έρνληαο ππφςε:
1. Σιρ διαηάξειρ:
α) ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 992/79 “Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ
εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη
ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ” (Α‟280).
β) ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Ν. 1338/83 “Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ” (Α‟34), φπσο ε
παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 1440/1984 (Α‟ 70) “πκκεηνρή ηεο Διιάδνο
ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο επελδχζεσλ, ζην
Κεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, Άλζξαθα θαη Υάιπβνο ηνπ Οξγαληζκνχ ΔΤΡΑΣΟΜ” θαη
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απηνχ σο άλσ λφκνπ φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν. 1892/90 (Α
101), φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
γ) ησλ άξζξσλ 48 θαη 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 „‟Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο
γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα‟‟ (Α‟ 98).
δ) ην Ν.Γ. 243/69 “Πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο”, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 427/76 (Α‟ 230) “Πεξί αληηθαηαζηάζεσο, ζπκπιεξψζεσο θαη
θαηαξγήζεσο εληαίσλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 243/69”.
ε) ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
ζη) ηνπ άξζξνπ 7 ηεο αξηζκ. 1666/Γ10Δ 89/17.01.2009 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ» (Β‟ 40).
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2. Σοςρ Κανονιζμούρ όπωρ αςηοί ηποποποιήθηκαν και ιζσύοςν:
α) αξηζκ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (L 148/6-6-2008) „γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο ακπειννηληθήο
αγνξάο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1493/1999, (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003, (ΔΚ)
αξηζ. 1290/2005, (ΔΚ) αξηζ. 3/2008 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 2392/86 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 1493/1999‟.
β) αξηζκ. 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο (L 170/30-6-2008) “γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ηεο
ακπειννηληθήο αγνξάο φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο, ηηο ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο, ην
δπλακηθφ παξαγσγήο θαη ηνπο ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα.
γ) αξηζ. 649/1987 ηεο Δπηηξνπήο (L 062/05-03-1987) „‟γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε
ηελ θαηάξηηζε ηνπ θνηλνηηθνχ ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ‟‟
δ) αξηζ. 2392/1986 ηνπ πκβνπιίνπ (L 208/31-07-1986) „‟γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θνηλνηηθνχ
ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ‟‟
ε) αξηζ. 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο (L 176/29-6-2001) “γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζκ. 1493/1999 φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπ Καλ (ΔΚ) 1623/2000‟‟.
δ) αξηζ. 1782/2003 ηνπ πκβνπιίνπ (L 270/21-10-2003) „‟γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα
θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη γηα ηε ζέζπηζε
νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο‟‟ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
ζ) αξηζ. 817/2004 ηεο Δπηηξνπήο (L 153/30-4-2004) „‟ζρεηηθά κε ηνπο ιεπηνκεξείο θαλφλεο
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1257/1999 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο
αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Δ.Γ.Σ.Π.Δ.)‟‟
φπσο δηνξζψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
η) αξηζ. 2392/1986 ηνπ πκβνπιίνπ (L 208/31-07-1986) „‟γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θνηλνηηθνχ
ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ‟‟
2. Σε κε αξηζ. 336045/16-11-2007 (Β‟2255) απφθαζε Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ “πεξί ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ πνηθηιηψλ ακπέινπ” φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σε κε αξηζ. 243618/10-01-2006 (Β΄105) απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Οξηζκφο θξηηεξίσλ
αμηνιφγεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ θαη δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα»
4. Σε κε αξηζ. 417718/28-11-2001 απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο (Β‟1634) “Λεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Ι πεξί Γειψζεσλ πγθνκηδήο ηνπ Καλ. (ΔΚ) αξηζκ.1282/2001 ηεο
Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα”.
5. Σε κε αξηζ. 271562/01-08-2002 (Β‟ 1042) απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο „‟πεξί έγθξηζεο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ.
6. Σε κε αξηζ. 394555/23-10-2000 (Β‟ 1324) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Αλάζεζε άζθεζεο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Σελ αξηζκ. 147/19-01-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ Κσλζηαληίλν Κηιηίδε θαη Μηραήι Παπαδφπνπιν» (ΦΔΚ 67/Β/21-01-2009).
8. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
ΑΡΘΡΟ 1
κοπόρ
Με ηελ παξνχζα Απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ
Γπλακηθνχ παξαγσγήο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ θαη εηδηθφηεξα νξίδνληαη ε δηαδηθαζία, νη φξνη
θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο, ζρεηηθά κε ηηο παξάλνκεο θπηεχζεηο, ηα δηθαηψκαηα θχηεπζεο θαη ην
εζληθφ απνζεκαηηθφ δηθαησκάησλ θχηεπζεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 85-97 ηνπ Σίηινπ V «Γπλακηθφ
παξαγσγήο», ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηα άξζξα 55 -66 θαη 74-75 ηνπ Σίηινπ IV
«Γπλακηθφ παξαγσγήο» ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/08 ηεο Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 2
Απμόδιερ απσέρ-απμοδιόηηηερ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο σο αξκφδηεο αξρέο νξίδνληαη:
1. Η Γηεχζπλζε Παξαγσγήο θαη Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ (Π.Α.Π.) Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ - Σκήκα Ακπέινπ θαη Ξεξψλ Καξπψλ, είλαη αξκφδηα γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ ακπεινπξγηθνχ δπλακηθνχ νηλνπνηήζηκσλ ακπειψλσλ θάλνληαο ρξήζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ. Δηζεγείηαη
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ δηαηάμεσλ, θαη ζπγθεληξψλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ΟΠΔΚΔΠΔ, Μεηξψν γηα ηε ζχληαμε θαη απνζηνιή ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο Οίλνπ αλαθνηλψζεσλ ζηελ Δ.Δ.
2. Η Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη αξκφδηα
γηα ηελ θαηάξηηζε, ιεηηνπξγία ελεκέξσζε & ηήξεζε ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ.To
κεραλνγξαθεκέλν ακπεινπξγηθφ κεηξψν (Μ.Α.Μ.) κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο γηα
ην δπλακηθφ παξαγσγήο ρψξαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Σίηιν V ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08. Γηελεξγεί
δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ Μεηξψσλ.
Οη εθηάζεηο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηφ θαη νη νπνίεο θπηεχηεθαλ
κε λφκηκν δηθαίσκα θχηεπζεο, ζεσξνχληαη επηιέμηκεο γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο.
3. Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ
(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) είλαη αξκφδηνο γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηε λέα Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο (ΚΟΑ) Οίλνπ, ηε δηελέξγεηα δεπηεξνβαζκίσλ δηαζηαπξσηηθψλ
ειέγρσλ κε ηα ακπεινηεκάρηα ηεο Δληαίαο Αίηεζεο, αλάθηεζε ηπρφλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηα νπνία
έρνπλ θαηαβιεζεί παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδεθαζίεο.
4. Οη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ είλαη
αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Κνηλνηηθψλ θαη Δζληθψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά,
θάλνληαο ρξήζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ. Μεξηκλνχλ
γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ απνδνρή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ,
ηε δηελέξγεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ, ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, ηελ
παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ ζπγθνκηδήο. Η αξκνδηφηεηα έθδνζεο απνθάζεσλ
αλαδήηεζεο παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θαζψο θαη επηβνιήο ρξεκαηηθψλ
πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ, κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Ννκάξρεο. Πξνβαίλνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ
παξάλνκσλ θπηεκέλσλ εθηάζεσλ θάλνληαο ρξήζε ηεο ραξηνγξαθηθήο βάζεο ηνπ Μεηξψνπ θαη είλαη
αξκφδηεο επίζεο γηα ηελ επηβνιή ησλ ρξεκαηηθψλ πξνζηίκσλ ζηνπο παξαβάηεο ακπεινπξγνχο ησλ
παξάλνκσλ θπηεκέλσλ εθηάζεσλ, ηελ είζπξαμή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε & κεηαβίβαζε
δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Δζληθνχ Απνζεκαηηθνχ.
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ΑΡΘΡΟ 3
Οπιζμοί
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλαληη απηψλ αλαγξαθφκελε
έλλνηα, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Ι ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ, θαη λννχληαη σο εμήο:
α. «Ακπειννηληθή πεξίνδνο»: ε πεξίνδνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα
θαλνληζκφ ε νπνία αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ζηηο 31 Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ
έηνπο.
β. «Δθξίδσζε»: ε πιήξεο εμάιεηςε φισλ ησλ πξέκλσλ ακπέινπ απφ έθηαζε θπηεπκέλε κε άκπειν.
γ. «Φχηεπζε»: ε νξηζηηθή ηνπνζέηεζε θπηαξίσλ ή ηκεκάησλ θπηαξίσλ ακπέινπ, εκβνιηαζκέλσλ ή
κε, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζηαθπιηψλ ή ηε ζχζηαζε κεηξηθήο θπηείαο εκβνιηνιεςίαο.
δ. «Δπαλεκβνιηαζκφο»: ν εκβνιηαζκφο ακπέινπ ε νπνία έρεη ήδε εκβνιηαζηεί.

ΑΡΘΡΟ 4
Σαξινόμηζη οινοποιήζιμων ποικιλιών αμπέλος
1. Οη νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08, πνπ επηηξέπεηαη λα θπηεχνληαη, λα
αλαθπηεχνληαη ή λα εκβνιηάδνληαη ζηε ρψξα, πεξηιακβάλνληαη ζηελ κε αξηζκ. 336045/16-11-07 (Β‟
2255) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. θαη Σξνθίκσλ πεξί «Σαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ
ακπέινπ», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη,.
Αλήθνπλ ζην είδνο Vitis vinifera ή πξνέξρνληαη απφ δηαζηαχξσζε κεηαμχ ηνπ είδνπο Vitis vinifera θαη
άιισλ εηδψλ ηνπ γέλνπο Vitis, θαη δελ αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο: Noah, Othello, Isabelle,
Jacquez, Clinton θαη Hebermont.
Η δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο απηψλ θαζνξίδεηαη ζηελ κε αξηζκ. 243618/10-01-06 (Β‟ 105) Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αγξ. Αλαπη. θαη Σξνθίκσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Όηαλ κηα νηλνπνηήζηκε πνηθηιία δηαγξάθεηαη απφ ηελ ηαμηλφκεζε πνηθηιηψλ ακπέινπ, ε εθξίδσζε ηεο
ελ ιφγσ πνηθηιίαο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 15 εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηεο.
2. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπνληαη ε θχηεπζε, ε αλαθχηεπζε ή ν
εκβνιηαζκφο ησλ κε ηαμηλνκεκέλσλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, γηα ζθνπνχο έξεπλαο θαη
επηζηεκνληθψλ πεηξακάησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 243618/10-01-06 (Β‟ 105) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξ. Αλαπη. θαη Σξνθίκσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
3. Οη εθηάζεηο πνπ έρνπλ θπηεπζεί κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ θαηά
παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθξηδψλνληαη.
Ωζηφζν, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε εθξίδσζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ φηαλ ε ζρεηηθή παξαγσγή
πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα θαηαλάισζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ νηλνπαξαγσγνχ θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ έθηαζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) ζηξέκκα.
Οη αξκφδηεο Γ/λζεηο Αγξ. Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο ησλ Ν.Α. ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ παξαγσγψλ κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

ΑΡΘΡΟ 5
Μεηαβαηική απαγόπεςζη θύηεςζηρ αμπέλων
1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο θαη ηδίσο ηεο παξ. 2 απηνχ, απαγνξεχεηαη ε θχηεπζε
ακπειψλσλ κε ηαμηλνκεκέλεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, εθηφο αλ γίλεη
ρξήζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/2008.
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2. Έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, απαγνξεχεηαη επίζεο ν επαλεκβνιηαζκφο ηαμηλνκεκέλσλ νηλνπνηήζηκσλ
πνηθηιηψλ ακπέινπ, ζε πνηθηιίεο άιιεο πιελ ησλ ηαμηλνκεκέλσλ νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ.
3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, νη θπηεχζεηο θαη ν επαλεκβνιηαζκφο πνπ αλαθέξνληαη ζ‟
απηέο, επηηξέπνληαη εθφζνλ θαιχπηνληαη απφ:
α. λέν δηθαίσκα θχηεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 91 Καλ (ΔΚ) 479/2008,
β. δηθαίσκα αλαθχηεπζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 92 Καλ (ΔΚ) 479/2008,
γ.
δηθαίσκα θχηεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην Δζληθφ απνζεκαηηθφ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 93
θαη 94 Καλ (ΔΚ) 479/2008.
4. Γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δπλακηθνχ παξαγσγήο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ ηίηιν V, παξάλνκεο θπηεχζεηο, ηνπ Καλ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ απαγφξεπζε λέσλ θπηεχζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 90 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλ (ΔΚ) αξηζ. 479/2008, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ
ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ.
ΑΡΘΡΟ 6
Παπάνομερ θςηεύζειρ
Παξάλνκεο θπηεχζεηο, θαη‟ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 85 έσο 89 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08, είλαη νη εθηάζεηο
πνπ θπηεχηεθαλ κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ρσξίο αληίζηνηρν δηθαίσκα θχηεπζεο, πξηλ ή κεηά
ηελ 31ε Απγνχζηνπ 1998 θαη γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ ηα εμήο :.
1.
Οη θάηνρνη ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θπηεπζεί δίρσο αληίζηνηρν δηθαίσκα θχηεπζεο πξηλ ηελ 31ε
Απγνχζηνπ 1998, ππνρξενχληαη έλαληη θαηαβνιήο ηειψλ 12.000 €/ Ha ζε νξηζηηθή δηεπζέηεζή
ηνπο, ην αξγφηεξν έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, δηαθνξεηηθά πξνβαίλνπλ ζηελ εθξίδσζή ηνπο κε ηδία
δαπάλε. ηελ πεξίπησζε εθξίδσζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ, ην επηβιεζέλ ρξεκαηηθφ πξφζηηκν παχεη
λα ηζρχεη. Μεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 εθφζνλ δελ ηαθηνπνηεζνχλ ή δελ εθξηδσζνχλ, ηζρχνπλ νη
πνηλέο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ.
2.
Οη θάηνρνη ησλ εθηάζεσλ πνπ έρνπλ θπηεπζεί δίρσο αληίζηνηρν δηθαίσκα θχηεπζεο, κεηά ηελ 31ε
Απγνχζηνπ 1998, δελ λνκηκνπνηνχληαη θαη ππνρξενχληαη λα εθξηδψζνπλ ηα ακπέιηα ηνπο κε ηδία
δαπάλε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβνχλ ζηελ εθξίδσζε ακέζσο, επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή
12.000 €/ Ha, πνπ ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ πξνζηίκνπ, κεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ νπνίνπ δηπιαζηάδεηαη, εθφζνλ ε παξάλνκε θπηεκέλε έθηαζε ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη.
3.
Οη εθηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαρσξνχληαη ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν θαη
αλαθνηλψλνληαη κεηά ηελ 31 Ινπιίνπ έθαζηνπ έηνπο, απφ ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο XIII ηνπ
Καλ(ΔΚ) 555/08 ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο Σκήκα Ακπέινπ & Ξεξψλ Καξπψλ.
4.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο απαγφξεπζεο λέσλ θπηεχζεσλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπλ
γηα ηπρφλ χπαξμε παξάλνκσλ θπηεχζεσλ θάλνληαο ρξήζε ηεο ραξηνγξαθηθήο βάζεο αλαθνξάο ηνπ
Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή πξφζθαησλ αεξνθσηνγξαθηψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Μεηξψνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Οη θάηνρνη ησλ εθηάζεσλ
απηψλ εληνπίδνληαη θαηφπηλ επηηφπησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο.
5.
Οη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08 ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο
θπθινθνξίαο ηεο ζηαθπιηθήο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν.
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ΑΡΘΡΟ 7
Νέα δικαιώμαηα θύηεςζηρ
1. Υνξεγνχληαη δηθαηψκαηα λέαο θχηεπζεο ζε εθηάζεηο ακπειψλσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ
άξζξνπ 91 ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/2008 ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Τπ. Α. Α. Σ. ηεο
Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαιακβαλφκελσλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Καλ
(ΔΚ) 555/2008.
2. Σα αλσηέξσ ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα λέαο θχηεπζεο ακπειψλσλ ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ, ειέγρνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζε πεξίπησζε δηαπηζηνχκελσλ παξαβάζεσλ, ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Καλ (ΔΚ)
555/2008 επηβάιινληαη νη πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν θαη αλαθνηλψλνληαη κεηά ην
πέξαο εθάζηεο ακπεινπξγηθήο πεξηφδνπ ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο – Σκήκα Ακπέινπ θαη Ξ.
Καξπψλ.
Η Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο – Σκήκα Ακπέινπ θαη Ξ. Καξπψλ αλαθνηλψλεη ηα ζηνηρεία απηά ζηελ Δ. Δ.
κε ηε κνξθή πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 8 ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/2008 θαη
αλαθέξνληαη ζε απηφλ ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
ΑΡΘΡΟ 8
Γικαιώμαηα αναθύηεςζηρ
1. Γηθαίσκα αλαθχηεπζεο είλαη ην δηθαίσκα θχηεπζεο ακπειψλσλ ζε έθηαζε ηζνδχλακε, απφ άπνςε
θαζαξήο παξαγσγήο, πξνο ηελ εθξηδσζείζα έθηαζε.
2. Σα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο είλαη:
α. Γηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο ζε ηζρχ ζηα ρέξηα ησλ παξαγσγψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ πξηλ ηελ 31 Ινπιίνπ
2008, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο φγδνεο ακπεινπξγηθήο
πεξηφδνπ πνπ έπεηαη εθείλεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθξίδσζε.
β. Γηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο πνπ ρνξεγνχληαη κεηά ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2008 δπλάκεη ηνπ Καλ (ΔΚ)
479/2008 θαη δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξηλ ην ηέινο ηεο πέκπηεο ακπεινπξγηθήο πεξηφδνπ,
πνπ έπεηαη απηήο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθξίδσζε.
Σα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ δελ
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, επηζηξέθνπλ ζην Δζληθφ απνζεκαηηθφ
ρψξαο.
3. Γελ ρνξεγνχληαη δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο ακπέισλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθξηδσζεί άκπεινη
απφ εθηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 62 ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/2008.
Α. Γιαδικαζία σοπήγηζηρ δικαιώμαηορ αναθύηεςζηρ
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζε εθξίδσζε ακπειψλα, γηα ηελ απφθηεζε
δηθαηψκαηνο αλαθχηεπζεο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, ζηελ
νπνία αλήθεη ην ακπεινηεκάρην, ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ:
α. Δπηθαηξνπνηεκέλε Καξηέια παξαγσγνχ ηνπ Μεηξψνπ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα πξνο
εθξίδσζε ακπεινηεκάρηα.
β. Γειψζεηο ζπγθνκηδήο ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθξίδσζεο, ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, απφ ηηο νπνίεο
πξνθχπηεη φηη ν νηθείνο ακπειψλαο βξίζθεηαη ζε θαιή παξαγσγηθή θαηάζηαζε.
2. Οη αλσηέξσ αηηήζεηο εμεηάδνληαη κε επηηφπην έιεγρν ην βξαδχηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ειέγρνπ. Ωο εκέξα ππνβνιήο λνείηαη ε εκέξα
πξσηνθφιιεζεο ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
3. Ο αηηψλ κεηά ηνλ επηηφπην έιεγρν πξνβαίλεη ζηελ εθξίδσζε ηνπ ακπειψλα ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε
θαη αθνινχζσο ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
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4. Η Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /Γεσξγίαο κεηά απφ επηηφπην έιεγρν δηαπηζηψλεη ηελ εθξίδσζε,
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ θαη αθνινχζσο ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα “δηθαίσκα αλαθχηεπζεο”.
Οη αλσηέξσ κεηαβνιέο θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν.
Β. Φύηεςζη νέος αμπελώνα
1. Ο θάηνρνο “δηθαηψκαηνο αλαθχηεπζεο” πξηλ ηε θχηεπζε ακπειψλα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο «πεξί πξνκήζεηαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ» φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Γηα ην ζθνπφ
απηφ απεπζχλεηαη ζηηο ηνπηθέο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /Γεσξγίαο, γηα ηελ πξνκήζεηα
θαηάιιεινπ πγηνχο πηζηνπνηεκέλνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.
2. Η θχηεπζε ηνπ ακπειψλα σο αλσηέξσ δειψλεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/
Γεσξγίαο, ε νπνία πξνβαίλεη άκεζα ζε πηζηνπνίεζε ηεο θχηεπζεο θαη ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ
πξαθηηθφ, γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Μεηξψν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηξψνπ.
3. Γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θπηεχζεσλ ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/2008 κε
νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ, ε εγγξαθή λέσλ
θπηεχζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν κφλν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
αλαθχηεπζεο θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ειέγρνπ πνπ ζπληάρζεθε κε ηηο νδεγίεο ηνπ Μεηξψνπ.
ΑΡΘΡΟ 9
Ολοκληπωμένο ύζηημα Γιασείπιζηρ και Δλέγσος (Ο..Γ.Δ.)
Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/08, ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ
έιεγρν ζρεηηθά κε ην δπλακηθφ παξαγσγήο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηελ απαγφξεπζε λέσλ θπηεχζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 81, παξ.
1 ηνπ ίδηνπ Καλνληζκνχ, ψζηε λα κελ επηδνηνχληαη νη παξάλνκεο θπηεχζεηο.
ΑΡΘΡΟ 10
Μεηαβίβαζη δικαιωμάηων αναθύηεςζηρ
1. Η κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο απφ κηα εθκεηάιιεπζε ζε άιιε ζχκθσλα κε ην άξζξν
92 παξαγξ. 5 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 479/2008 γίλεηαη εθφζνλ:
α. Έλα κέξνο ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ παξαρσξεί ηα δηθαηψκαηά ηεο κεηαβηβάδεηαη ζηελ άιιε
εθκεηάιιεπζε πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο.
β. Η εθκεηάιιεπζε απνδέθηεο, ρξεζηκνπνηεί ηα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο:
η. γηα θχηεπζε νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή πξννξίδεηαη γηα νίλνπο
κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελε γεσγξαθηθή έλδεημε ή
ηη. γηα εγθαηάζηαζε κεηξηθήο θπηείαο εκβνιηνιεςίαο
γ. Γελ νδεγεί ζε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο, ηδίσο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη
κεηαβηβάζεηο απφ κε αξδεπφκελεο ζε αξδεπφκελεο εθηάζεηο.
δ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο απφ κεηαβίβαζε ηζρχνπλ γηα θχηεπζε ηζνδχλακεο
έθηαζεο θαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ εγθξίζεθε ε κεηαβίβαζε
ε. Σα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο δελ πξνέξρνληαη απφ εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα
θαηαλάισζε ηνπ ακπεινθαιιηεξγεηή.
δ. Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη νξίδεηαη ζην 1 ζηξέκκα.
ε. Σα δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο απφ κεηαβίβαζε ζε κία εθκεηάιιεπζε δελ κπνξνχλ λα κεηαβηβαζηνχλ
εθ λένπ ζε ηξίηε εθκεηάιιεπζε.
2. Οη ζπκβαιιφκελνη παξαγσγνί δχλαληαη λα πξνζέιζνπλ ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
ζην Μεηξψν ηεο νπνίαο είλαη θαηαγεγξακκέλν ην δηθαίσκα αλαθχηεπζεο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε
κεηαβίβαζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, θαηαζέηνληαο ζρεηηθή αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε.
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Η κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο, εθφζνλ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά, απνδεηθλχεηαη θαη κε ηε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε αγνξαπσιεζίαο αθηλήησλ ηελ νπνία ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη άκεζα λα
δειψζεη ζην Ακπεινπξγηθφ Μεηξψν ηεο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην ακπεινηεκάρην.
3. Οη αλσηέξσ κεηαβηβάζεηο δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο, κεηά ην πέξαο εθάζηεο ακπεινπξγηθήο
πεξηφδνπ, αλαθνηλψλνληαη ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο – Σκήκα Ακπέινπ θαη Ξεξψλ Καξπψλ.
ΑΡΘΡΟ 11
Δθνικό αποθεμαηικό δικαιωμάηων θύηεςζηρ
1. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο, ηεξείηαη ην «Δζληθφ απνζεκαηηθφ», ηνπ
άξζξνπ 93, παξ. 2 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08. Σν ελ ιφγσ απνζεκαηηθφ ηεξείηαη γηα φζν ρξφλν εθαξκφδεηαη
κεηαβαηηθφ θαζεζηψο δηθαησκάησλ θχηεπζεο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ηνπ άξζξνπ 65 θαη 66
ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/08.
Βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Απνζεκαηηθνχ είλαη φηη ε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ κέζσ απηνχ δελ
νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο ηεο ρψξαο.
Σα δηθαηψκαηα θχηεπζεο πνπ δηαηίζεληαη ζην απνζεκαηηθφ θαη απηά πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηφ
θνηλνπνηνχληαη ζηελ Δπηηξνπή κε ηε κνξθή πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 9 ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙΙΙ ηνπ
Καλ (ΔΚ) 555/2008, έσο ηελ 1ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο θαη γηα πξψηε θνξά ηελ 1ε Μαξηίνπ 2009.
2. Σα αθφινπζα δηθαηψκαηα θχηεπζεο επηζηξέθνπλ ζην εζληθφ απνζεκαηηθφ εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ
εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ:
α. δηθαηψκαηα λέαο θχηεπζεο,
β. δηθαηψκαηα αλαθχηεπζεο,
γ. δηθαηψκαηα θχηεπζεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ην απνζεκαηηθφ.
3. Σα παξερφκελα δηθαηψκαηα ζην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ακπειψλεο ησλ νπνίσλ ε
παξαγσγή πξννξίδεηαη γηα νίλνπο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο ή πξνζηαηεπφκελεο
γεσγξαθηθήο έλδεημεο ή νίλσλ κε έλδεημε ηεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο ακπέισλ (πνηθηιηαθνί νίλνη) ή
άιισλ νίλσλ.
4. Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ θχηεπζεο απφ ην απνζεκαηηθφ
νξίδεηαη ην έλα (1) ζηξέκκα.
5. Σα ρνξεγνχκελα δηθαηψκαηα απφ ην Δζληθφ απνζεκαηηθφ δελ κεηαβηβάδνληαη.
ΑΡΘΡΟ 12
Υοπήγηζη δικαιωμάηων θύηεςζηρ από ηο αποθεμαηικό
1. Η ρνξήγεζε ησλ δηθαησκάησλ θχηεπζεο δσξεάλ, απφ ην Δζληθφ Απνζεκαηηθφ δηελεξγείηαη κε
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ην αξγφηεξν κέρξη 31 Ιαλνπαξίνπ
εθάζηνπ έηνπο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο – Σκήκα
Ακπέινπ & Ξεξψλ Καξπψλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα σο εμήο:
α. Υσξίο θξηηήξηα θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζε εθηάζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ζε
πεξηβαιινληηθά ή θνηλσληθά επαίζζεηεο πεξηνρέο φπσο είλαη π.ρ. ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, θαη
ζε λένπο αγξφηεο ειηθίαο θάησ ησλ 40 εηψλ, ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Καλ(ΔΚ)479/08.
β. Με θξηηήξηα ζε εθηάζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα πξννξίδνληαη γηα βηψζηκεο ακπεινπξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο, ήηνη επηρεηξεκαηηθήο θαηεχζπλζεο, πνπ παξάγνπλ νίλνπο πνηφηεηαο κε
εμαζθαιηζκέλε ηε δηάζεζε ηνπο, σο εμήο :
i. ηνπο θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο/ακπεινπξγνχο, θαιιηεξγεηέο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ
ακπέινπ πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, ή βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, ή
κεηέρνπλ σο κέιε ζε νηλνπνηεηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νκάδεο παξαγσγψλ ηνπ νηληθνχ ηνκέα ή
ζπγθεληξψλνπλ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο ζε κεγάια εληαία ακπεινηεκάρηα,
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ii. ε νηλνπνηνχο/ακπεινπξγνχο νη νπνίνη κεηέρνπλ ζε επελδπηηθά ζρέδηα ή παξάγνπλ νίλνπο
πνηφηεηαο,
iii. ε ακπεινπξγνχο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ ή νηλνπνηνχο
iv. ε ινηπνχο εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δηθαηψκαηα.
Οη εθηάζεηο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο (α) εληάζζνληαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζην πξφγξακκα
αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ εθφζνλ θαηαηεζεί αίηεζε απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
παξαγσγνχο.
Οη δηθαηνχρνη ηεο παξ. 1 ησλ πεξηπηψζεσλ βi, βii θαη βiii ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαηαζέζεη γηα ηηο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο δειψζεηο ζπγθνκηδήο/παξαγσγήο, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηνλ
Καλ(ΔΚ) 1282/01 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
2. Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο θαζνξίδνληαη ηα θάησζη :
Καηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο/ακπεινπξγνί λννχληαη νη θάηνρνη ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ
ε θχξηα ελαζρφιεζή ηνπο είλαη ε θαιιηέξγεηα νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ.
Ακπεινπξγφο λνείηαη ν θάηνρνο ηθαλήο έθηαζεο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, ήηνη βηψζηκεο
επηρεηξεκαηηθήο θαηεχζπλζεο ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο.
Οηλνπνηφο/ακπεινπξγφο λνείηαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θάηνρνο λφκηκεο νηλνπνηεηηθήο
επηρείξεζεο πνπ θαιιηεξγεί νηλνπνηήζηκα ακπέιηα γηα ηδία παξαγσγή νίλνπ θαη εκπνξία.
Οη ελδηαθεξφκελνη παξαγσγνί γηα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ θχηεπζεο απφ ην Δζληθφ Απνζεκαηηθφ
θαηαζέηνπλ αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε ζπλνδεπκέλε κε ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε απνδεηθηηθά
παξαζηαηηθά/δηθαηνινγεηηθά, ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο απφ ηελ 1
Απγνχζηνπ έσο 15 Γεθεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο. Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο δηαβηβάδνληαη άκεζα κε e-mail θαη
κε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα πνπ ζπλνδεχεηαη κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο – Σκήκα Ακπέινπ & Ξεξψλ Καξπψλ ην αξγφηεξν έσο
31 Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο.
3. Καη΄ εμαίξεζε ηελ πξψηε ρξνληά εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε
θαηαλνκήο δηθαησκάησλ θχηεπζεο απφ ην Δζληθφ Απνζεκαηηθφ, δχλαηαη λα εθδνζεί κεηά ηελ
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 13
Γηλώζειρ ζςγκομιδήρ
χκθσλα κε ην άξζξν 111 ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/08, νη θάηνρνη ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ησλ
νπνίσλ ε ζηαθπιηθή παξαγσγή ηνπο πξννξίδεηαη γηα νηλνπνίεζε (νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο) ππνρξενχληαη,
ακέζσο κεηά ην πέξαο ηνπ ηξπγεηνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, λα
ππνβάιινπλ δήισζε ζπγθνκηδήο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/01, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Οη δειψζεηο ζπγθνκηδήο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππφρξενπο ακπεινπξγνχο ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο, ειέγρνληαη θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο θαη θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ.
Η κε έγθαηξε θαη‟ έηνο ππνβνιή δειψζεσλ απφ ηνπο ππφρξενπο ακπεινπξγνχο, ζπλεπάγεηαη
απνθιεηζκφ απφ ηα κέηξα ηεο λέαο ΚΟΑ, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ε πεξίπησζε νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ηεο εηήζηαο ζηαθπιηθήο παξαγσγήο εμαηηίαο αθξαίσλ
θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (απνδεκηψζεηο ΔΛΓΑ), ππνβάιινπλ κεδεληθή δήισζε ζπγθνκηδήο.
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ΑΡΘΡΟ 14
Απογπαθή
Σα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία ηνπ Μεηξψνπ ζρεηηθά κε ην δπλακηθφ παξαγσγήο (άξζξν 74 ηνπ Καλ
(ΔΚ) 555/08), πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 14 έσο 16 ηνπ παξαξηήκαηνο XIII ηνπ Καλ (ΔΚ) 555/08,
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Καλ (ΔΚ) 479/2008, δηαβηβάδνληαη ζηελ Δπηηξνπή, έσο ηελ 1ε
Μαξηίνπ θάζε έηνπο θαη γηα πξψηε θνξά ηελ 1ε Μαξηίνπ 2009. ηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο ζα
πεξηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.
Σα δεδνκέλα πνπ αλαθνηλψλνληαη ζηελ απνγξαθή αλαθέξνληαη ζηελ 31ε Ινπιίνπ ηεο πξνεγνχκελεο
ακπεινπξγηθήο πεξηφδνπ.
ΑΡΘΡΟ 15
Κςπώζειρ
Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλ(ΔΚ) 479/2008 θαη 555/2008 θαη ζηελ παξνχζα απφθαζε
είλαη νη θαησηέξσ:
1. Γηα ηηο εθηάζεηο πνπ έρνπλ θπηεπζεί κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ γηα ηελ παξαγσγή νίλνπ,
ρσξίο αληίζηνηρν δηθαίσκα θχηεπζεο, ηζρχνπλ νη πνηλέο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
παξνχζαο.
2. Η επηβαιιφκελε ρξεκαηηθή πνηλή ζηνπο θαηφρνπο παξάλνκσλ εθηάζεσλ πνπ έρεη νξηζζεί ζηηο παξ. 1
θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο, είλαη 12.000 €/ Ha, δηπιαζηαδφκελε κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο
έηνπο θαη εηζπξάηηεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Τπεξεζίεο κε παξάβνιν ππέξ ηνπ ΚΣ..Γ.Κ. θαη
Γαζψλ.
3. Οη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Καλ(ΔΚ) 479/08 ζρεηηθά κε ηελ παξαβίαζε ηεο απαγφξεπζεο
θπθινθνξίαο ηεο ζηαθπιηθήο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζεο, επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν.
4. Οη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζεο θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Καλ (ΔΚ) 1282/01, φπσο ηζρχεη θάζε
θνξά, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε θαη ηελ έγθαηξε ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπγθνκηδήο απφ ηνπο
ππφρξενπο ακπεινπξγνχο επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
5. Οη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 3 ηεο παξνχζεο, επηβάιινληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν.
6. Οη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη κε απφθαζε Ννκάξρε, βεβαηψλεηαη σο
έζνδν ηνπ δεκνζίνπ θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα ΚΔΓΔ.
ΑΡΘΡΟ 16
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
θαη ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο απφθαζεο.

ΑΡΘΡΟ 17
Καηαπγούμενερ διαηάξειρ
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαηαξγνχληαη, ε αξηζκ.
245225/12-06-2003 (Β‟827) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Σαθηνπνίεζε ησλ θπηεκέλσλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ», νη Απνθάζεηο ηνπ
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Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε αξηζκ. 375770/22-06-01 (B‟891) «Απαγφξεπζεο
θχηεπζεο λέσλ ακπειψλσλ, αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ακπειψλσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», 375769/22-6-2001 (Β‟891) «Aπνγξαθή ηνπ ακπεινπξγηθνχ δπλακηθνχ παξαγσγήο-εηήζηεο
Γειψζεηο Δζνδείαο, Παξαγσγήο θαη Απνζεκάησλ», 417718/28-11-01 (B‟1634) «Λεπηνκέξεηεο
εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Ι πεξί Γειψζεσλ πγθνκηδήο ηνπ Καλ (ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο, φζνλ
αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα», 207184/17-01-2003 (B‟58) «Καζνξηζκφο δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο
κεηαβίβαζεο δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο ακπειψλσλ κεηαμχ εθκεηαιιεχζεσλ», 207183/17-01-03(B‟59)
«Καζνξηζκφο φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο δηθαησκάησλ αλαθχηεπζεο ακπειψλσλ»,
338099/22-12-06(B‟1928) « Δζληθφ απνζεκαηηθφ δηαρείξηζεο δηθαησκάησλ θχηεπζεο ακπέινπ θαη
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αδεηψλ».
ΑΡΘΡΟ 18
Έναπξη ιζσύορ
Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ

Κ. ΚΗΛΣΗΓΖ
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Για Δνέπγεια:
1. Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο - Έδξεο ηνπο
2. Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο - Έδξεο ηνπο .
3. ΟΠΔΚΔΠΔ Γ/λζε Ακεζσλ Δληζρχζεσλ
Σκήκα πκβαηψλ Καζεζηψησλ
Αραξλψλ 330 θαη Καξαβία 73, 11254 ΑΘΗΝΑ
4. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο
Αραξλψλ 381
5. Γ/λζε Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ – Βεξαλδέξνπ 46 Αζήλα
6. Γ/λζε Δηζξνψλ Φπη. Παξαγσγήο - ην Τπνπξγείν
Για Κοινοπoίηζη:
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. ΜΔΑ (Γεσξγηθφ ηκήκα) Rue Jacques De Lalaing 19-21
Brussels, 1040 Belgium
3. Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο- ην Τπνπξγείν
4. Γ/λζε Μ.Σ. & Π.Δ. – ην Τπνπξγείν
5. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ- ην Τπνπξγείν
6. ΠΑΔΓΔ, Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
7. ΓΔΑΔ - Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
8. ΤΓΑΔ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
9. Δ.Γ.Ο.Α.Ο.-Μαξίλνπ Αληχπα 86-88 Ηιηνχπνιε ΑΘΗΝΑ
10. χλδεζκν Διιεληθνχ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
11. ΚΔΟΟΔ - Λνπίδεο Ρηαλθνχξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
12. Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Έδξεο ηνπο.
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