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ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ
ΣΡΟΦΘΜΩΝ

Θέκα: «Αλαδηάξζξωζε θαη κεηαηξνπή ηωλ ακπεινπξγηθώλ εθηάζεωλ ζηελ Ειιάδα»
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 992/79 “Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο
πλζήθεο Πξνζρψξεζεο 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 παξάγξαθνο 1
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 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).
γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα», πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε
ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 „‟Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
φξγαλα‟‟ (Α‟ 98).
δ) ηνπ 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 ελίσλ Γηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ.
243/69”.
ε) ησλ άξζξσλ 13 κέρξη θαη 29 ηνπ λ. 2637/98 (Α‟ 200), «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ
Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.
2732/99 (Α‟ 154), ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2945/01 (Α‟ 223) «Δζληθφ χζηεκα Πξνζηαζίαο ηεο Αγξνηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο» θαη ην άξζξν 29 παξ. 1-8 ηνπ Ν. 3147/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο επίιπζε
δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‟ 135).
2. Σνπο Καλνληζκνύο (ΕΚ):
α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/16-11-2007) „‟γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ
θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)‟‟ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά
β) αξηζ. 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.
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γ)αξηζ. 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο „‟γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ,
φζνλ αθνξά ην ακπεινπξγηθφ κεηξψν, ηηο ππνρξεσηηθέο δειψζεηο θαη ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη ηα βηβιία πνπ πξέπεη λα
ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα‟‟ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
δ)αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ „‟ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο
γεσξγνχο ζην πιαίζην ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο
γεσξγνχο, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005, (ΔΚ) αξηζ. 247/2006, (ΔΚ) αξηζ.
378/2007 θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1782/2003‟‟ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
ε)αξηζ. 1120/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο εληαίαο
ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ ηίηιν ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνχ(Δ.Κ.) αξηζ.73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά γηα ηελ
ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ γηα ηα θαζεζηψηα άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλήο
γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζέζπηζε νξηζκέλσλ θαζεζηψησλ ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο» φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.
ζη)αξηζ. 1122/2009 ηεο Δπηηξνπήο „‟ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε, ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ην νινθιεξσκέλν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, ζην πιαίζην ησλ θαζεζηψησλ άκεζεο ζηήξημεο γηα ηνπο γεσξγνχο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ, θαζψο θαη ιεπηνκεξψλ δηαηάμεσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ πνιιαπιή ζπκκφξθσζε ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηψηνο ζηήξημεο πνπ
πξνβιέπεηαη γηα ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα‟‟ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
δ) 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.
Σν άξζξν 28 ηνπ Ν. 2520/97(Α‟173)«Μέηξα γηα ηνπο λένπο αγξφηεο, ζχζηαζε Οξγαληζκνχ Γεσξγηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
(Δπηζηξνθέο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ).
Σελ αξηζ. 394555/23-10-2000 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟1324)«Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ ζηηο Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο», φπσο ζπκπιεξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σελ αξηζ. 271562/01-08-2002 Απφθαζε Τπνπξγνχ Γεσξγίαο „‟πεξί έγθξηζεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. σο Οξγαληζκνχ
Πιεξσκψλ (Β‟ 1042).
Σελ αξηζ. 252806/4- 9-2006 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 1371) «Μεηαβίβαζε
αξκνδηφηεηαο πξνο έθδνζε απνθάζεσλ αλαδήηεζεο παξαλφκσο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ
θαη επηβνιήο θπξψζεσλ».
Σν απφ 30-06-2008 θαηαηεζεηκέλν ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δζληθφ «Πξφγξακκα ηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ
ηνκέα 2009-2013» ζχκθσλα κε ηνλ Καλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Σελ αξηζ. 286839/2-4-2009 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 655)“Γπλακηθφ παξαγσγήο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ”, φπσο θάζε θνξά
ηζρχεη.
Σελ αξηζ. 247771/4-3-2010 (Β‟ 381) απφθαζε Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Tαμηλφκεζε
πνηθηιηψλ ακπέινπ», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
Σελ αξηζ. 271752/21-10-2010 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Διέλε – Μαξία Απνζηνιάθε θαη
Ισάλλε Κνπηζνχθν» (Β‟ 1673).
Σελ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ.
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ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
θνπόο
Με ηελ παξνχζα θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο ησλ
δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα», ζχκθσλα
κε ηνλ Καλ.(Δ.Κ.) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ „‟γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη
εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ») θαη ηνπ Καλ(ΔΚ) 555/2008 ηεο
Δπηηξνπήο.
ηφρνο ησλ κέηξσλ ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ακπεινπξγηθψλ
εθκεηαιεχζεσλ κέζσ:
ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ ακπεινπξγηθνχ δπλακηθνχ
ηεο εγθαηάζηαζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ κε απμεκέλν εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ
ηεο εηζαγσγήο ζχγρξνλσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ
θαη ε δηαθχιαμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΑΡΘΡΟ 2
Αξκόδηεο αξρέο
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο απφθαζεο σο αξκφδηεο αξρέο νξίδνληαη:
1. Η Γηεχζπλζε Παξαγσγήο θαη Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ (Π.Α.Π.) Γελδξνθεπεπηηθήο, γηα ηελ έθδνζε Τπνπξγηθψλ
απνθάζεσλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.
2. Oη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ, ηελ απνδνρή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηήζεσλ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
ησλ πξσηνβάζκησλ επηηφπησλ ειέγρσλ, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο, θαζψο
θαη ηελ αλάθηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
3. Ο Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.),
γηα ηνλ δεπηεξνβάζκην δηνηθεηηθφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θαθέισλ πιεξσκήο ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, ηελ έγθξηζε θαη θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο
θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ επηηφπησλ ειέγρσλ θαη ειέγρσλ επνπηείαο.
ΑΡΘΡΟ 3
Σν Πξόγξακκα Αλαδηάξζξωζεο θαη Μεηαηξνπήο
1. Πεξίνδνο εθαξκνγήο:
Η πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ ρψξα
καο αξρίδεη ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν 2008-2009 θαη ιήγεη ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν 2012-2013, ζχκθσλα κε ην
Δζληθφ «Πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα 2009-2013».
Καηά ηελ έλλνηα εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ηεο θνηλήο νξγάλσζεο ηεο ακπειννηληθήο αγνξάο, ε ακπειννηληθή
πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1ε Απγνχζηνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ην νηθνλνκηθό
έηνο αξρίδεη ηε 16ε Οθησβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηε 15ε Οθησβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
2.

Δξάζεηο:
Σν πξφγξακκα θαιχπηεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο:
α)ηελ πνηθηιηαθή κεηαηξνπή ησλ ακπειψλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ επαλεκβνιηαζκνχ.
β)ηελ επαλαθχηεπζε ησλ ακπειψλσλ.
γ)ηηο βειηηψζεηο ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ ακπειψλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο.
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Μέηξα:
Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο κέηξα :
3

α) Δθξίδσζε θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο – αλαθχηεπζε, πνπ επηκεξίδεηαη ζε:
i. εθξίδσζε θαη πξνεηνηκαζία εδάθνπο.
ii. επαλαθχηεπζε (δηθαίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 85ζ ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο επαλαηνπνζέηεζεο ησλ ακπειψλσλ γηα ιφγνπο πνηνηηθήο βειηίσζεο.
β) Φχηεπζε ακπειψλσλ:
Με βάζεη δηθαηψκαηνο θχηεπζεο πνπ έρεη ήδε απνθηεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 85η θαη 85ηα ηνπ Καλ(ΔΚ)
1234/2007, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γεσγξαθηθήο επαλαηνπνζέηεζήο ησλ ακπειψλσλ γηα ιφγνπο πνηνηηθήο
βειηίσζεο.
γ) Δπαλεκβνιηαζκφο (γηα ηελ πνηθηιηαθή κεηαηξνπή ησλ ακπειψλσλ)
δ) Βειηίσζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ πνπ αλαιχνληαη ζε:
i. ππνζηχισζε
ii. θαηαζθεπή αλαβαζκίδσλ
4.

Δηθαίωκα πξόζβαζεο ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ θαη γηα ηηο δξάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ έρνπλ θαη νη θάηνρνη ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δηαηεξνχλ, ζηνηρεηνζεηνχλ ή
απνθηνχλ δηθαίσκα γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν 1998–1999 θαη εληεχζελ.

5.

Σν πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο, δελ θαιχπηεη ηελ θαλνληθή αλαλέσζε ησλ ακπειψλσλ πνπ θηάλνπλ
ζην ηέινο ηνπ θχθινπ ηεο θπζηθήο ηνπο δσήο. Ωο θαλνληθή αλαλέσζε ησλ ακπειψλσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ηέινο ηεο
θπζηθήο ηνπο δσήο, λνείηαη ε αλαθχηεπζε ηνπ ίδηνπ αγξνηεκαρίνπ κε ηελ ίδηα πνηθηιία ζχκθσλα κε ην ίδην ζχζηεκα
ακπεινθαιιηέξγεηαο.

6.

Μνξθέο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο:
Η ζηήξημε γηα ην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο κπνξεί λα ιακβάλεη κφλν ηηο αθφινπζεο κνξθέο:
6.1 πκβνιή ζην θόζηνο ηωλ κέηξωλ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
6.2 Απνδεκίσζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο ηελ νπνία έρνπλ ππνζηεί ιφγσ
εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ α)i θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 4
Υξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

1. Σν χςνο ησλ θνλδπιίσλ θαη ε ζρεηηθή έθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ
ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ θαζνξίδεηαη αλά νηθνλνκηθφ έηνο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ «Πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα 2009-2013», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
2. Η ζπκκεηνρή ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηωλ κέηξωλ ηεο αλαδηάξζξωζεο θαη κεηαηξνπήο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3, ρνξεγείηαη κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
Δγγπήζεσλ, σο θάησζη:
i.

Γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο πεξηθέξεηεο ζύγθιηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλ.(ΔΚ)1083/2006
θαη ηηο πεξηθέξεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 8 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ, ε
Κνηλόηεηα θαιύπηεη ην 75% ησλ δαπαλψλ γηα φια ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3.

ii.

Γηα ηηο ινηπέο πεξηθέξεηεο θαη γηα φια ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3, ε ζπκκεηνρή ηεο
Κνηλόηεηαο είλαη 50%.

3. Η ίδηα ζπκκεηνρή ησλ παξαγσγψλ είλαη 25% γηα ηελ πεξίπησζε 2.i θαη 50% γηα ηελ πεξίπησζε 2.ii. ηεο αλσηέξνπ
παξαγξάθνπ.
4. Η Δζληθή ζπκκεηνρή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο είλαη κεδεληθή.
5. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην Δζληθφ «Πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα
2009-2013», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή
πεξηζζνηέξσλ εθηάζεσλ απφ ηηο πξνγξακκαηηζζείζεο.
6. Η απνδεκίωζε γηα ηελ απώιεηα εηζνδήκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη 100% απφ ηελ Κνηλφηεηα.
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7. Οη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαδηάξζξωζε θαη κεηαηξνπή ηωλ ακπειώλωλ θαζνξίδνληαη θαη’
απνθνπή αλά κέηξν, ζε Δπξψ/ζηξέκκα.
ΑΡΘΡΟ 5
Πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθνί όξνη έληαμεο
1. Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα θαζνξίδεηαη ζε έλα (1) ζηξέκκα.
2. Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή, πνπ πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο ζηήξημεο, θαζνξίδεηαη ζε έλα (1) ζηξέκκα.
3. Φπηεπκέλε έθηαζε:
Ο ακπειψλαο νξίδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν ησλ ζηειερψλ ακπέινπ κε ηελ πξνζζήθε ελφο ελδηάκεζνπ
ρψξνπ, ην πιάηνο ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρεί ζην ήκηζπ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ γξακκψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο
θπηεπκέλεο έθηαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ απνδεδεηγκέλα εμαζθαιίδεη αθξίβεηα κέηξεζεο
ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ηελ απαηηνχκελε απφ ην ηζρχνλ ηερληθφ πξφηππν πνπ έρεη εθδνζεί ζε θνηλνηηθφ επίπεδν.
4. Η εγθαηάζηαζε ηεο λέαο ακπεινθπηείαο πξαγκαηνπνηείηαη:
α)ζηελ ίδηα ζέζε κε απηήλ πνπ εθξηδψζεθε ή ζε δηαθνξεηηθή ηνπνζεζία ηεο ίδηαο εθκεηάιιεπζεο θαη ζε έθηαζε
ηζνδχλακε κε απηήλ πνπ εθξηδψζεθε.
β)ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ακπεινθαιιηέξγεηαο κε ππνζηχισζε ή κε.
γ) κε ειάρηζην αξηζκφ πξέκλσλ 250 αλά ζηξέκκα θαη γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο 200 πξέκλα αλά ζηξέκκα.
δ) κε ηε ρξήζε αληηθπιινμεξηθψλ ππνθεηκέλσλ ακπέινπ γηα φιε ηελ επηθξάηεηα, εθηφο ησλ λεζηψλ Θήξαο θαη
Θεξαζίαο, φπνπ ιφγσ εηδηθψλ εδαθνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηφξηδα ππνθείκελα.
5. Η πξνκήζεηα ησλ κνζρεπκάησλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
6. Η αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ζπληζηψκελεο θαη επηηξεπφκελεο πνηθηιίεο αλά Ννκφ
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 247771/4-3-2010 (Β‟ 381) απφθαζε Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πεξί
«Σαμηλφκεζε πνηθηιηψλ ακπέινπ», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
7. Όια ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο, νινθιεξψλνληαη ην αξγφηεξν εληφο
πέληε (5) ακπειννηληθψλ πεξηφδσλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ ακπειννηληθή πεξίνδν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έληαμε
ζην πξφγξακκα.
8. Η λέα θπηεία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ.
ΑΡΘΡΟ 6
Καηάξηηζε – ππνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ ζρεδίωλ αλαδηάξζξωζεο θαη κεηαηξνπήο
1. Καηάξηηζε – ππνβνιή ηωλ ζρεδίωλ
1.1 Σα ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαηαξηίδνληαη θαηά Ννκφ, Νεζί, θαη Γ/λζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ:
i.Σνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη ην πξνζδνθφκελν απνηέιεζκα κεηά ηελ εθαξκνγή
ηνπ.
ii.Σηο εθηάζεηο ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο θαζψο θαη ηηο πνηθηιίεο, πξν θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
ζρεδίνπ.
iii.Σηο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ηδίσο φζνλ αθνξά
ηνλ αξηζκφ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηήζεσλ, ηηο εθηάζεηο θαηά πνηθηιία θηι.
iv.Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ.
v.Σν θφζηνο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ.
vi.Σνλ πξνυπνινγηζκφ.
vii.Κάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ.
1.2 Οη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο ηεο ρψξαο, ζην ακπεινπξγηθφ κεηξψν ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη. Οη
αηηήζεηο αθνξνχλ ηελ επφκελε ακπειννηληθή πεξίνδν.
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1.3 Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο ηεο ρψξαο, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ έληαμεο, θαηαξηίδνπλ
πξνηάζεηο ζρεδίσλ ππφ εληαία κνξθή αλά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε (Ν.Α.) θαη ηηο ππνβάιινπλ ζηε Γ/λζε ΠΑΠ
Γελδξ/θήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζχγρξνλε θνηλνπνίεζε ζηελ αληίζηνηρε
Πεξηθέξεηα.
1.3.1 Η ειάρηζηε έθηαζε ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο αλά Ν.Α. νξίδεηαη ζηα είθνζη (20)
ζηξέκκαηα, εθηφο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ ε ειάρηζηε απηή έθηαζε νξίδεηαη ζηα δέθα (10).
1.3.2 ε θάζε ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη‟ ειάρηζην δχν (2) θάηνρνη
ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ειάρηζηε επηιέμηκε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ ην έλα (1) ζηξέκκα πξηλ
θαη κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε.
1.3.3 Καηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε κεηά ηελ αλαδηάξζξσζε νη ζηξεκκαηηθέο
απνδόζεηο ησλ ακπειψλσλ γηα παξαγσγή νίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ), λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο
θαη γηα παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ νίλσλ λα κελ μεπεξλνχλ ην κέζν φξν παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο πξηλ απφ
ηελ αλαδηάξζξσζε.
1.3.4 Με ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ε πξνθαινχκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ
δπλακηθνχ ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), ή πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΔ) ή νίλσλ κε έλδεημε ηεο
νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο ακπέισλ (πνηθηιηαθνί νίλνη) ή νίλσλ ρσξίο ΠΟΠ/ΠΓΔ ή άιισλ νίλσλ, δελ πξέπεη
λα νδεγεί ζε αηζζεηή αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο ζε επίπεδν ρψξαο.
1.3.5. Οη σο άλσ θαηαηηζέκελεο αηηήζεηο κεηά ηνλ δηνηθεηηθφ έιεγρν, θαζίζηαληαη επηιέμηκεο θαη θαηαηάζζνληαη
θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, κέρξη
εμαληιήζεσο ησλ δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε.
2. Έγθξηζε ζρεδίωλ αλαδηάξζξωζεο θαη κεηαηξνπήο:
2.1 Η Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξ/θήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αμηνινγεί ηα πξνηεηλφκελα
ζρέδηα ησλ Ν.Α. κε βαζηθά θξηηήξηα ηελ πιεξφηεηα, ηελ εγθπξφηεηα ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ, ην θαηά
πφζνλ απηά είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο ηερληθήο θαη
δηνηθεηηθήο ζηήξημεο θαηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπο απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην χςνο ησλ δηαηηζέκελσλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη
κεηαηξνπήο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ αλά νηθνλνκηθφ έηνο, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ «Πξφγξακκα ζηήξημεο
ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα 2009-2013», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
2.2 Η έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ θαη ε θαηαλνκή ησλ
δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ θαηά Ν.Α. θαη Πεξηθέξεηα γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο,, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα:
i.

ηε δπλακηθή ησλ πνηθηιηψλ κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ νηληθψλ πξντφλησλ.

ii. ηε βησζηκφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο.
iii. ηηο πξνο αλαδηάξζξσζε εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο.
iv. ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ζενκελίεο ή θαη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ππξθαγηέο.
v. ηελ απνηξνπή αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηεο παξαγσγήο ζε ζχλνιν ρψξαο.
Δθηάζεηο κε επηιέμηκεο γηα ην θαζεζηψο εθξίδσζεο θαη‟ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο 6 ηνπ άξζξνπ
85θα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ, αμηνινγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα κε ηα ίδηα
θξηηήξηα.
2.3 Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /Γεσξγίαο κεηά θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ επηηφπησλ ειέγρσλ, πξνβαίλνπλ ζηελ
έθδνζε απνθάζεωλ έγθξηζεο γηα θάζε απνδεθηή αίηεζε θαη δηαβηβάδνπλ θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ
απνθάζεσλ έγθξηζεο ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
2.4 Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη εθφζνλ ππάξρνπλ αηηήκαηα απφ παξαγσγνχο, είλαη δπλαηφλ λα
κεηαθέξνληαη εθηάζεηο πξνο αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή, θαζψο θαη αλάινγα θνλδχιηα απφ Ννκφ ζε Ννκφ
εληφο ηεο ίδηαο Πεξηθέξεηαο ή θαη απφ Πεξηθέξεηα ζε άιιε Πεξηθέξεηα, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ
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Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο πξνο ηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο θαη απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ δηαζέζηκνπ πνζνχ.
3. Αδηάζεηεο εθηάζεηο θαηαλνκήο – δήηεζε επηπιένλ ηεο θαηαλνκήο εθηάζεωλ :
Δθφζνλ πξνθχςνπλ αδηάζεηεο εθηάζεηο ή δεηνχληαη εθηάζεηο επηπιένλ ηεο εγθεθξηκέλεο θαηαλνκήο, ε
νηθεία Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο /Γεσξγίαο πξνβαίλεη ζηε ζχληαμε ησλ παξαθάησ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο δηαβηβάδεη
ζηε Γ/λζε ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο.
i.

Καηάζηαζε κε ηηο ηπρφλ αδηάζεηεο εθηάζεηο θαη ηα αλαινγνχληα θνλδχιηα απφ ηελ εγθεθξηκέλε θαηαλνκή
ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηεο θαη/ή

Καηάζηαζε κε ηηο ηπρφλ εθηάζεηο θαη ηα αλαινγνχληα θνλδχιηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εγθεθξηκέλε
θαηαλνκή ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηεο.
H αλαθαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ θαη ησλ αλαινγνχλησλ θνλδπιίσλ θαηά Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/ Γεσξγίαο,
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ
Γελδξνθεπεπηηθήο. ηε ζπλέρεηα νη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο εθδίδνπλ ηηο λέεο απνθάζεηο έγθξηζεο.
ii.

4. Σξνπνπνίεζε Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο
Η θαηαλνκή ησλ εθηάζεσλ θαη ησλ αλαινγνχλησλ θνλδπιίσλ αλά Ν.Α. ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη
κεηαηξνπήο ακπειψλσλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, αλάινγα κε ην εηήζην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δζληθνχ
«Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα 2010-2013», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν
κέηξν.
Η ηξνπνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία έληαμεο θαη πινπνίεζήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξίδνληαη κεηά
απφ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο ΠΑΠ Γελδξνθεπεπηηθήο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
ΑΡΘΡΟ 7
Δηθαίωκα έληαμεο – Επηιέμηκεο εθηάζεηο – Πξνηεξαηόηεηεο θαηαλνκήο
1. Δηθαίωκα έληαμεο:
1.1 Γηθαίσκα έληαμεο, κεηά απφ αίηεζε, ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ γηα ηα κέηξα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3, έρνπλ Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα, Οηλνπνηεηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ παξάιιεια ακπεινπξγηθή εθκεηάιιεπζε, Οκάδεο ή Οξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη
Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ γηα
παξαγσγή νίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) ή Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο
(ΠΓΔ) ή νίλσλ κε έλδεημε ηεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο ακπέινπ (πνηθηιηαθνί νίλνη) ή νίλσλ ρσξίο ΠΟΠ/ΠΓΔ ή
άιισλ νίλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ δηαζέηεη ηηο ελ ιφγσ ακπεινπξγηθέο εθηάζεηο ζπλππνβάιιεη
έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή.
1.2 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ησλ αηηνχλησλ ζην πξφγξακκα είλαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο ακπειννηληθήο λνκνζεζίαο.
1.3 Γελ είλαη επηιέμηκνη γηα έληαμε ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ, νη αηηνχληεο πνπ
έρνπλ ιάβεη ζηήξημε απφ ην παξφλ πξφγξακκα γηα δχν ζπλερφκελεο ακπειννηληθέο πεξηφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα
θαηά ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα θαη ηελ πξνεγνχκελε απηήο.
2. Επηιέμηκεο εθηάζεηο:
Γηα λα είλαη επηιέμηκεο νη εθηάζεηο πξέπεη λα:
2.1 Δίλαη θπηεπκέλεο κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 247771/4-3-2010
(Β‟381) απφθαζε Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Σαμηλφκεζε πνηθηιηψλ ακπέινπ», φπσο θάζε
θνξά ηζρχεη.
2.2 Έρνπλ ππνβιεζεί γηα απηέο ηηο εθηάζεηο:
i.Γήισζε ακπεινθαιιηέξγεηαο ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ γηα ην Ακπεινπξγηθφ
Μεηξψν.
ii.Γήισζε ζπγθνκηδήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 436/2009 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο δχν
ηνπιάρηζηνλ ακπεινπξγηθέο πεξηφδνπο πνπ πξνεγνχληαη ηεο πεξηφδνπ έληαμεο ζην πξφγξακκα. Η ελ ιφγσ
Γήισζε ζε ζπλδπαζκφ κε επηηφπην έιεγρν, απνηειεί απφδεημε φηη ν νηθείνο ακπειψλαο ζπληεξείηαη νξζά.
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iii.Γήισζε εθκεηάιιεπζεο ζην πιαίζην ηεο εληαίαο ελίζρπζεο (ΟΓΔ).
2.3 Έρνπλ ηεξεζεί γηα απηέο, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
Γελ είλαη επηιέμηκεο νη εθηάζεηο γηα ην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ :
Πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 85β παξάγξαθνο 1 πξψην εδάθην, εθφζνλ δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
δηεπζέηεζεο θαη νη εθηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 85α παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη νη κεηξηθέο θπηείεο εκβνιηνιεςίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 60 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλ. (ΔΚ)
555/2008 ηεο Δπηηξνπήο.
Πνπ έρνπλ ιάβεη θνηλνηηθή ή εζληθή ζηήξημε γηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη
κεηαηξνπήο θαηά ηηο δέθα (10) πξνεγνχκελεο ακπειννηληθέο πεξηφδνπο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αίηεζεο γηα έληαμε
ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ.
3. Πξνηεξαηόηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηωλ εθηάζεωλ
3.1 Πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο :
Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ πξνο αλαδηάξζξσζε ζηνπο αηηνχληεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαηά
πξνηεξαηφηεηα:
i.

Οη Νένη γεσξγνί:
Ωο λένη γεσξγνί ζεσξνχληαη νη γεσξγνί πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ, δηαζέηνπλ επαξθή επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα θαη γλψζεηο θαη νη νπνίνη εγθαζίζηαληαη γηα πξψηε θνξά σο αξρεγνί ηεο εθκεηάιιεπζεο, ζχκθσλα
κε ην ζεκείν α) ηεο παξαγ. 1. ηνπ άξζξνπ 85ηα ηνπ Καλ (ΔΚ) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ.

ii. Οη θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο θάηνρνη ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαηά πξνηεξαηφηεηα:
α) ρσξίο φξην κεγέζνπο εθκεηάιιεπζεο ζηα κηθξά λεζηά θάησ ησλ 3.000 θαηνίθσλ,
β) ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) ζηξεκκάησλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ πειάγνπο (εθηφο Δχβνηαο θαη
Κξήηεο) θαη ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη
γ) ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζηξεκκάησλ ζηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο
iii. Οη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, νη Οκάδεο ή Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ θαη νη γεσπφλνη.
iv.Οη Οηλνπνηνί θάηνρνη ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ζηξέκκαηα.
v. Λνηπνί θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, κε θάηνρνη ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο.
vi.Λνηπνί νηλνπνηνί.
vii.

Λνηπνί.

3.2 Πξνηεξαηφηεηα σο πξνο ηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο:
Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ ηεξάξρεζε ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο είλαη θαηά
πξνηεξαηφηεηα ηα εμήο:
i. Δθηάζεηο πνπ θεξχζζνληαη κε επηιέμηκεο γηα ην θαζεζηψο εθξίδσζεο θαη‟ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο
6 ηνπ άξζξνπ 85θα ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ.
ii. Ακπειψλεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο θαηά ηα πξφηππα
Agro 2.1 θαη 2.2 ηνπ Ο.Π.Δ.Γ.Δ.Π. θαζψο θαη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ακπέισλ ή ακπειψλεο κε ηελ έληαμε
ησλ νπνίσλ πξνθαιείηαη ζπγθέληξσζε ή αχμεζε ηεο ηδηνθηεζίαο.
iii.

Δθηάζεηο γηα παξαγσγή νίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.).

iv.Δθηάζεηο γηα παξαγσγή νίλσλ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (Π.Γ.Δ.).
v. Δθηάζεηο γηα παξαγσγή άιισλ νίλσλ.
Η θαηάηαμε ησλ δηθαηνχρσλ θαηά θξηηήξην δηελεξγείηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κεγέζνπο ακπεινπξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
3.3 Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ ππνπαξαγξάθσλ 3.1 θαη 3.2, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο φπνπ πξνθχπηεη αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
κεηαηξνπή ακπειψλσλ, πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ησλ εθηάζεσλ ησλ
λέσλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο έρνπλ νη επηιέμηκεο εθηάζεηο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ ακπέινπ, γηα ηηο νπνίεο
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ππνβιήζεθαλ αηηήζεηο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα ηελ πξνεγνχκελε ακπειννηληθή πεξίνδν θαη νη νπνίεο δελ
έηπραλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ θνλδπιίσλ
ΑΡΘΡΟ 8
Καηαβνιή ηωλ εληζρύζεωλ
Οη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο δηελεξγνχλ δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηήζεσλ έληαμεο ζην πξφγξακκα θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ρνξήγεζεο
εληζρχζεσλ, κε ζθνπφ ηελ θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ.
ηε ζπλέρεηα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε δαπάλεο, ζπληάζζνληαο θαη απνζηέιινληαο ζρεηηθνχο
θαθέινπο πιεξσκήο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη δηθαηνχρνη:
i..έρνπλ νινθιεξψζεη φια ηα κέηξα ζην ζχλνιφ ηεο αηηεζείζαο εθκεηάιιεπζεο, νπφηε εμνθιείηαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ή
ii. κπνξεί λα ηνπο θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιηθψο ε ελίζρπζε, πξηλ ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ/δξάζεσλ,
εθφζνλ έρεη μεθηλήζεη ε εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ θαη έρεη ζπζηαζεί απφ κέξνπο ηνπο, εγγχεζε γηα πνζφ 120% ηεο
ελίζρπζεο.
Ο δηθαηνχρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζκ.2220/85, λα εθηειέζεη ην ελ
ιφγσ κέηξν έσο ην ηέινο ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ πνπ έπεηαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο πξνθαηαβνιήο. Η δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
απηήο κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ρξνλνινγηθά, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, θαηά ρξφλν αλάινγν κε ην αίηην
απηήο, ην νπνίν αίηην θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο παξάηαζεο βεβαηψλεηαη ή πηζηνπνηείηαη απφ επίζεκεο αξκφδηεο, θαηά
πεξίπησζε, δηνηθεηηθέο αξρέο ή απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ θαη ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε.
ΑΡΘΡΟ 9
Επηηξνπέο ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
1. Κεληξηθή επηηξνπή ζπληνληζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζπζηήλεηαη Κεληξηθή Δπηηξνπή γηα ην ζπληνληζκφ
ηνπ πξνγξάκκαηνο.
2. Επηηξνπή ζηήξημεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ε θάζε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο / Γεσξγίαο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο, ζπζηήλεηαη ηξηκειήο
Δπηηξνπή γηα ηε ζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ αξκφδην γεσπφλν γηα ηα ακπειννηληθά σο
πξφεδξν θαη δχν εθπξνζψπνπο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα (ΔΓΟΑΟ, ΔΟ, ΚΔΟΟΔ).
3. Επηηξνπή δηνηθεηηθώλ θαη επηηόπηωλ ειέγρωλ – ελζηάζεωλ - αλωηέξαο βίαο
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηξηκειή επηηξνπή ππαιιήισλ ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, νη νπνίνη δηελεξγνχλ δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο ειέγρνπο ή εμέηαζε ελζηάζεσλ θαη
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 10
Πνιιαπιή ζπκκόξθωζε
Ο γεσξγφο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη, φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, γηα ρξνληθή πεξίνδν ησλ ηξηψλ
εηψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπειψλσλ, κε ηηο
θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 6 θαη 23 έσο 24 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009.
ΑΡΘΡΟ 11
Κπξώζεηο - Πνηλέο
Οη αηηήζεηο ππφθεηληαη ζε ζπζηεκαηηθφ θαη ελδειερή έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δεισζέλησλ
ζηνηρείσλ, ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ κε βάζε ηνπο φξνπο
ζπκκεηνρήο θαη εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ. Ο εληνπηζκφο δηαθνξψλ θαζψο θαη ε δηαπίζησζε
παξαηππηψλ ή δφινπ, ζα αληηκεησπίδνληαη κε ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία θπξψζεσλ θαη
εηδηθφηεξα:
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1. Γελ ρνξεγείηαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε αλά ζηξέκκα γηα ηηο εθηάζεηο ακπειψλσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 7.
2. Η αίηεζε ελίζρπζεο απνξξίπηεηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ, αξλεζνχλ ή
παξεκπνδίζνπλ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ή εθπξφζσπφο ηνπ άλεπ ζπνπδαίνπ ιφγνπ δελ παξαζηεί θαηά ηνλ έιεγρν, κεηά απφ
δχν θιήζεηο επηβάιιεηαη θχξσζε θαη απνθιείεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα γηα ηελ πεξίνδν πνπ
ειέγρεηαη θαζψο θαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν.
4. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ή εθπξφζσπφο ηνπ δελ παξαζηεί ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεκέλα, είλαη δπλαηφλ ν
έιεγρνο λα επαλαιακβάλεηαη (ην αξγφηεξν ζε 15 εκέξεο) θαηά ηελ θξίζε ησλ ειεγθηψλ.
5. Δάλ ζην πιαίζην ηεο επαιήζεπζεο εθηέιεζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, δηαπηζησζεί φηη ην κέηξν πνπ εκθαίλεηαη
ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο δελ έρεη εθηειεζηεί πιήξσο αιιά εθηειέζηεθε ζε πάλω από 80% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εθηάζεσλ εληφο ηεο θαζνξηζζείζαο πξνζεζκίαο, ε ελίζρπζε πιεξψλεηαη αθνχ αθαηξεζεί πνζφ ίζν κε ην δηπιάζην ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο πνπ ζα είρε ρνξεγεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ.
6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο αηηεζεί ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο γηα θάπνην κέηξν, πξέπεη λα έρεη αξρίζεη ηελ
εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ θαη λα έρεη ζπζηήζεη εγγχεζε, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 120% ηεο ελίζρπζεο.
Δάλ ην πξνβιεπφκελν κέηξν πνπ εκθαίλεηαη ζηελ αίηεζε ελίζρπζεο δελ έρεη εθηειεζηεί πιήξσο, αιιά εθηειέζηεθε
ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 80% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθηάζεσλ εληφο ησλ δχν εηψλ απφ ηελ πιεξσκή ηεο
πξνθαηαβνιήο, ηφηε ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη, αθνχ αθαηξεζεί πνζφ ίζν κε ην δηπιάζην ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο
ελίζρπζεο πνπ ζα είρε ρνξεγεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ γηα ην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ θαη επηζηξαθεί ε
επηπιένλ ελίζρπζε πνπ είρε ρνξεγεζεί σο πξνθαηαβνιή γηα ηε δηαθνξά ηεο έθηαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο παξαηηείηαη, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, απφ ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
κέηξνπ, ή δελ ην έρεη εθηειέζεη, ή έρεη εθηειέζεη ην κέηξν ηεο αίηεζεο ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 80%, εληφο ηεο
θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαοθαη πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εκεξνκελία εθηέιεζήο ηνπ, ηφηε επηζηξέθεη ηελ ηπρφλ
ρνξεγεζείζα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ηελ πξνθαηαβνιή εάλ απηή έρεη θαηαβιεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ε εγγχεζε
απνδεζκεχεηαη ζην 90% απηήο.
Όηαλ ν παξαγσγφο παξαηηείηαη από ηελ πξνθαηαβνιή, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ
αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο, ηφηε επηζηξέθεη ζην αθέξαην ηελ πξνθαηαβνιή εάλ ηνπ έρεη θαηαβιεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ε
εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζην 95% απηήο.
7. Δάλ ε ειεγρζείζα έθηαζε βξεζεί κεγαιχηεξε απφ ηε δεισζείζα έθηαζε, ε δεισζείζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ελίζρπζεο θαη δελ εθαξκφδνληαη κεηψζεηο ή απνθιεηζκνί.
8. Δάλ δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο δεισζείζαο θαη ηεο ειεγρζείζαο έθηαζεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε
παξαηππίεο πνπ δηαπξάρζεθαλ εθ πξνζέζεσο, δελ ρνξεγείηαη ε ελίζρπζε, ηελ νπνία ζα δηθαηνχληαλ ν παξαγσγφο γηα
ην ελ ιφγσ εκεξνινγηαθφ έηνο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο ακπεινπξγηθψλ
εθηάζεσλ.
9. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κε απνηέιεζκα λα κελ νινθιεξψζεη πιήξσο έλα ή
πεξηζζφηεξα κέηξα ή δελ έρεη ηεξήζεη κε αθξίβεηα ηηο πξφλνηεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα εθαξκνγήο ηνπο, ε
αξκφδηα αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη κέρξη θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ ηεο ελίζρπζεο πνπ ηνπ
θαηαβιήζεθε ή ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο πνπ ζπζηάζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, επηβαξπλφκελν κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ
πνπ πξνλνείηαη.
10. ε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί ςεπδήο δήισζε νθεηιφκελε ζε ζνβαξή ακέιεηα, ν παξαγσγφο απνθιείεηαη απφ
φια ηα κέηξα ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο ηεο Ακπειννηληθήο Αγνξάο γηα ην ελ ιφγσ εκεξνινγηαθφ έηνο.
11. ε πεξίπησζε εζειεκέλεο ςεπδνχο δήισζεο ν απνθιεηζκφο ηζρχεη θαη γηα ην επφκελν έηνο.
12. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ν παξαγσγφο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί, φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ, θαηά ηε ρξνληθή
πεξίνδν ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ζην πιαίζην ηνπ
Δζληθνχ «Πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα 2009/2013», κε ηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο
θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαιή γεσξγηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ αλαθέξνληαη άξζξα 4 έσο 6 θαη 23 έσο
24 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 73/2009 θαη εθφζνλ ε κε ζπκκφξθσζε είλαη απνηέιεζκα ελέξγεηαο ή παξάιεηςεο γηα
ηελ νπνία επζχλεηαη άκεζα ν παξαγσγφο, ην πνζφ ηεο ελίζρπζεο κεηψλεηαη ή αθπξψλεηαη εμ‟ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη,
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αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, ηελ έθηαζε, ην δηαξθή ραξαθηήξα θαη ηελ επαλάιεςε ηεο κε ζπκκφξθσζεο, θαη
ελδερνκέλσο ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηελ ελίζρπζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
ελ ιφγσ δηαηάμεηο.
13. Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε.
14. Οη κεηψζεηο θαη νη απνθιεηζκνί δελ ζίγνπλ ηηο πξφζζεηεο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε νπνηεζδήπνηε
άιιεο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ή εζληθνχ δηθαίνπ.
15. Κάζε αλαθνίλσζε, απαίηεζε ή αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή βάζεη ηνπ Καλ.(ΔΚ)
1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ή ηνπ Καλ.(ΔΚ) 555/2008 ηεο Δπηηξνπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο
είλαη δπλαηφλ λα αλαπξνζαξκνζηεί νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζε πεξηπηψζεηο πξφδεισλ ζθαικάησλ πνπ
αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
ΑΡΘΡΟ 12
Αλωηέξα βία
Ωο αλσηέξα βία ή εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλαγλσξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ζεκεηψζεθε ηδίσο:
Θάλαηνο ηνπ παξαγσγνχ
Αληθαλφηεηα ηνπ παξαγσγνχ πξνο εξγαζία, απνδεδεηγκέλα κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζην πξφγξακκα.
Οη ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο λα πεξηιακβάλνληαη ζε πεξηθέξεηεο πνπ έρνπλ πιεγεί απφ θπζηθέο ζενκελίεο.
Τγεηνλνκηθά πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ζην θπηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ηα νπνία εκπφδηζαλ ηελ πινπνίεζε
ηνπ πξνβιεπφκελνπ κέηξνπ.
Απαιινηξίσζε ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ πνπ εληάρζεθε ζην πξφγξακκα, εθφζνλ δελ ήηαλ
πξνβιέςηκε ηελ εκέξα ηεο αίηεζεο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα.
Οπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ λνκνινγία ησλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο.
Οη αλσηέξσ πεξηπηψζεηο βεβαηψλνληαη ή πηζηνπνηνχληαη απφ ηηο επίζεκεο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθέο αξρέο ή
ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο απφ ην θξάηνο θαη ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε.
Αηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, είηε έθηαθησλ ή εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ κε ηηο ζρεηηθέο θαηά
πεξίπησζε απνδείμεηο ζηνηρεηνζέηεζήο ηνπο, ππνβάιινληαη εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ν θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ζε ζέζε λα ην πξάμεη (άξζξν 39 ηνπ Καλ(ΔΚ)αξηζ. 817/2004), ζηηο
θαηά ηφπνπο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
Οη απνδείμεηο απηέο, ζα πξέπεη λα είλαη επίζεκα έγγξαθα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαηά πεξίπησζε θαη λα θέξνπλ
εκεξνκελία πιεζηέζηεξε ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο θαη φρη κεηαγελέζηεξε ρξνλνινγία, ε νπνία παξαπέκπεη ζε
πξνγελέζηεξε πεξίνδν.
Οη πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο εμεηάδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηεο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο/Γεσξγίαο γηα θάζε δηθαηνχρν πνπ επηθαιείηαη ηα πξναλαθεξζέληα, κε ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά
(πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο), θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ην αίηεκά ηνπ. Μεηά ην
ηέινο ηεο εμέηαζήο ησλ αηηεκάησλ ελεκεξψλεηαη ν Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ Καη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ θαη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη εληζρχζεηο έρνπλ ιεθζεί πξνθαηαβνιηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη επέιζεη ην
γεγνλφο πνπ ζπληζηά ηελ αλσηέξα βία, ηφηε:
α) Δάλ ν παξαγσγφο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε θαλέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα κέηξα, ηα ρξήκαηα αλαδεηνχληαη εμ νινθιήξνπ.
β) Δάλ ν παξαγσγφο είρε πξνρσξήζεη ελ κέξεη ζην εγθεθξηκέλα κέηξα, ηφηε νη εληζρχζεηο αλαδεηνχληαη, φρη φκσο εμ
νινθιήξνπ αιιά απνκεηνχκελεο αλάινγα κε ηα ζηάδηα αλαδηάξζξσζεο ή κεηαηξνπήο ζηα νπνία είρε πξνρσξήζεη ν
παξαγσγφο.

11

γ) Αλ ν παξαγσγφο έρεη πξνρσξήζεη ζε βάζνο θαη βξίζθεηαη πξν ηεο νινθιήξσζεο ησλ εγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ηφηε ε
αξκφδηα αξρή δελ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε θαλέλα κέηξν αλάθηεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα
βξνπλ επζεία εθαξκνγή νη θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο, ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο πνπ
πξέπεη λα ελππάξρεη κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ Γεκνζίνπ.
δ) ηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ παξαγσγνχ ν νπνίνο έρεη εθηειέζεη έλα κέηξν ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φιν ην πξφγξακκα
θαη έρεη θαηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηφηε ηελ ελίζρπζε ζα ηελ ιάβνπλ αλαινγηθά(ζχκθσλα κε ηελ
πξφνδν ηνπ κέηξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο) θαηά ην Διιεληθφ νπζηαζηηθφ δίθαην φινη νη λφκηκνη θιεξνλφκνη απηνχ.
Οπνηεζδήπνηε πεξηπηψζεηο ελζηάζεσλ – αληηξξήζεσλ αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή αλαγλψξηζεο θαη
εθθαζάξηζεο δαπάλεο, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο.

ΑΡΘΡΟ 13
Άιιεο δηαηάμεηο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζνξίδνληαη:
1. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
2. Οη εθηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή θαζψο θαη ην χςνο ησλ θνλδπιίσλ γηα θάζε
ακπεινπξγηθή πεξίνδν αλά Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην Δζληθφ «Πξφγξακκα ζηήξημεο ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα 2009-2013», φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
3. Σα δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε
δηαδηθαζία ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ελζηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.
ΑΡΘΡΟ 14
Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαηαξγείηαη ε κε αξηζ. 266350/10-022009 (Β‟ 231) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
πεξί "Αλαδηάξζξσζε θαη κεηαηξνπή ησλ ακπεινπξγηθψλ εθηάζεσλ ζηελ Διιάδα» θαζψο θαη νη κε αξηζ. 286857/9-42009 (Β‟ 669) θαη 285007/19-7-2010 (Β‟ 1124) ηξνπνπνηεηηθέο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 15
Έλαξμε ηζρύνο
Η παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη απφ ηελ 20 Γεθεκβξίνπ 2010.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ
ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ &
ΝΑΤΣΘΛΘΑ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

Μ. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ

Θ. ΚΟΤΣΟΤΚΟ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ:
Γηα Ελέξγεηα:
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 Δληαίαο Δλίζρπζεο θαη Γηαρείξηζεο Γηθαησκάησλ
Σκήκα Πξνγξακκάησλ Δληζρχζεσλ Φνξέσλ
Γνκνθνχ 5, 10445 ΑΘΗΝΑ
4. Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο

Αραξλψλ 381

Γηα Κνηλνπoίεζε:
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 Γηαρείξηζεο Μεηξψσλ – Βεξαλδέξνπ 46 Αζήλα
5. Γ/λζε Δηζξνψλ Φπηηθήο Παξαγσγήο – ην Τπνπξγείν
6. Γ/λζε Μ.Σ. & Π.Δ. – ην Τπνπξγείν
7. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ.ρέζεσλ- ην Τπνπξγείν
8. ΠΑΔΓΔ, Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
9. ΓΔΑΔ - Κεθηζίαο 16, 115 26 ΑΘΗΝΑ
10. ΤΓΑΔ - Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 2, 104 31 ΑΘΗΝΑ
11. Δ.Γ.Ο.Α.Ο.-Μαξίλνπ Αληχπα 86-88 Ηιηνχπνιε ΑΘΗΝΑ
12. χλδεζκν Διιεληθνχ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
13. ΚΔΟΟΔ - Λνπίδεο Ρηαλθνχξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
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