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Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2019

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με

αρ.  609/16822/14-2-2017  (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) Υ.Α., την με αρ.  586/35408/21-2-

2019 (ΦΕΚ 613Β,  ΑΔΑ:  Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ)  Κ.Υ.Α.  και  την με  αρ.  1541/49475/5-5-2017 Εγκύκλιο

(ΑΔΑ: 7ΦΟΠ4653ΠΓ-ΗΞΛ),, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά,

μέσω  της  ιστοσελίδας  του  ΥΠ.Α.Α.Τ.  (www.minagric.gr),  αίτηση-υπεύθυνη  δήλωση  για  την

απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από 27 Φεβρουαρίου 2019

έως 27 Μαρτίου 2019. 

Συνολικά θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των

αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα και θα κατανεμηθούν σε επίπεδο  περιφέρειας,

όπως ορίζεται στο άρθρο 6§2 της με αρ. 609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-

ΓΦ0)  Υ.Α.,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  με  αρ.  586/35408/21-2-2019  (ΦΕΚ  613Β,  ΑΔΑ:

Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) Κ.Υ.Α.

Η  Π.Ε.  Λάρισας  ανήκει  στην  Β  Περιφέρεια,  που  περιλαμβάνει  τις  διοικητικές  περιφέρειες

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και

Δυτικής Ελλάδας. 

Να  σας  επισημάνουμε  ότι  το  κριτήριο  επιλεξιμότητας  είναι  η  διάθεση  αγροτεμαχίου

(ιδιόκτητου ή ενοικιαζόμενου) έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση της αίτησης, με ελάχιστη

αιτούμενη  έκταση  ανά  αγροτεμάχιο  το  1στρ.  Η  αίτηση  είναι  αποδεκτή  όταν  σ’  αυτή

επισυνάπτονται  ηλεκτρονικά  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  για  την  ικανοποίηση  του

κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,  δηλώνεται  η έκταση (σε στρέμματα)  και  οι  συντεταγμένες

όλων των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και

το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του.

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν,  υπερβαίνουν την έκταση

που  πρόκειται  να  χορηγηθεί,  η  χορήγηση  θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια

προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια, σύμφωνα με το άρθρο 6§3 της με αρ.

609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε από την με

αρ. 586/35408/21-2-2019 (ΦΕΚ 613Β, ΑΔΑ: Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) Κ.Υ.Α.

Στην  περίπτωση  που  δεν  επισυνάπτονται  δικαιολογητικά  που  αφορούν  κριτήρια

προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.



Κριτήριο Α (3 μόρια)

Παραγωγοί  που  φυτεύουν  οινοποιήσιμες  ποικιλίες  αμπέλου  για  πρώτη  φορά  και

εγκαθίστανται  ως αρχηγοί  της  εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).  Θεωρείται  ότι  πληρούται  το

κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν

οινοποιήσιμα  αμπέλια  για  πρώτη  φορά  και  εγκαθίστανται  ως  αρχηγοί  της  εκμετάλλευσης

(νεοεισερχόμενοι).

2) Νομικά πρόσωπα με φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης

και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο και φυτεύει για πρώτη

φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της

αίτησης.

Η  ιδιότητα  του  «νεοεισερχόμενου»  τεκμηριώνεται  με  Βεβαίωση  εγγραφής  στο  Μ.Α.Α.Ε.  ως

νεοεισερχόμενος/η στον αγροτικό τομέα και από το Αμπελουργικό Μητρώο και το Ο.Σ.Δ.Ε., όπου

θα  προκύπτει  ότι  ο  αιτών  δεν έχει  στην  κατοχή  του  αμπελουργική  εκμετάλλευση,  με

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Κριτήριο Β (1 μόριο)

Εκτάσεις  όπου  οι  αμπελώνες  συμβάλλουν  στη  διατήρηση  του  περιβάλλοντος.  Το  κριτήριο

πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται (με υπ. δήλωση) να

συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής σε

ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και

έχει  εφαρμόσει  τους  κανόνες  βιολογικής  παραγωγής  σε  ολόκληρη την  έκταση  που  έχει

φυτευθεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται να συμμορφωθεί για

ελάχιστη  περίοδο  πέντε  ετών  με  εθνικά  συστήματα  πιστοποίησης  για  ολοκληρωμένη

διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και

έχει  εφαρμόσει  εθνικά  συστήματα  πιστοποίησης  για  ολοκληρωμένη  διαχείριση  στην

παραγωγή σε  ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί  πέντε τουλάχιστον έτη  πριν

από την υποβολή της αίτησης.

5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε

πλαγιές με αναβαθμίδες.

Για  τις  περιπτώσεις  που  ο  αιτών  έχει  στην  κατοχή  του  οινοποιήσιμα  αμπέλια  απαιτείται

πιστοποίηση από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Κριτήριο Γ (1 μόριο)

Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς. Το κριτήριο πληρούται

αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε περιοχές

σε  ορεινές  εκτάσεις,  σε  υψόμετρο  άνω  των  500 m  τουλάχιστον,  μη  συμπεριλαμβανομένων

υψιπέδων.

Κριτήριο Δ (για την Β Περιφέρεια)

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων

εκμεταλλεύσεων. Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών

1) διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Σ.Δ.Ε 2018 ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης

5 στρέμματα και επιπλέον

2) έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και



ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή της:

Για αμπελουργική εκμετάλλευση 5,0-50,0 στρ : 3,5 μόρια.

Για αμπελουργική εκμετάλλευση > 50,1 στρ : 2,45 μόρια.

Κριτήριο Ε (1,5 μόρια)

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού. Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο

αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια/δικαίωμα φύτευσης.

Η αρμόδια αρχή (ΥΠ.Α.Α.Τ) ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με

τους λόγους απόρριψης τους, οι οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση (προσκομίζοντας τα

απαραίτητα  ενδεικτικά)  στην  αρμόδια  ΔΑΟ  εντός  δέκα  10  ημερών  από  την  ημερομηνία

ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους.

Στη συνέχεια η αρμόδια αρχή (ΥΠ.Α.Α.Τ)  προβαίνει  σε  κατάταξη των αιτήσεων με βάση το

σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και αναρτώνται προσωρινοί πίνακες

με τις βαθμολογίες των αιτήσεων, και ενημερώνονται  ηλεκτρονικά  οι αιτούντες. Οι αιτούντες,

που διαφωνούν με  τη βαθμολογία που έλαβε το  αγροτεμάχιό  τους,  δύνανται  να υποβάλουν

ένσταση στην αρμόδια Δ.Α.Ο., εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους,

προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από

την  αρμόδια  αρχή  (ΥΠ.Α.Α.Τ),  σύμφωνα  με  τη  σειρά  κατάταξης  των  αιτούντων  και  έως  ότου

εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν

για  μια  θέση  της  κατάταξης  στην  οποία  πολλές  αιτήσεις  έχουν  ισοβαθμήσει,  οι  υπόλοιπες

εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για  τρία  έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση

τους  στην  αρμόδια  ΔΑΟ  να  αλλάξουν  την  αρχικά  αιτούμενη  έκταση  με  άλλη  αντίστοιχου

μεγέθους, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα κριτήρια

προτεραιότητας

Όπως  αναφέρεται  στο  άρθρο  10§1  της  με  αρ.  609/16822/14-2-2017  (ΦΕΚ  600Β,  ΑΔΑ:

757Ο4653ΠΓ-ΓΦ0) Υ.Α., την περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει  την χορηγούμενη

άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου

χρονικού  ορίου  των  τριών  ετών,  τότε  υπόκεινται  σε  αποκλεισμό  υποβολής  νέας

αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη

εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10§2 της με αρ. 609/16822/14-2-2017 (ΦΕΚ 600Β, ΑΔΑ: 757Ο4653ΠΓ-

ΓΦ0)  Υ.Α.,  όπως  τροποποιήθηκε  από  την  με  αρ.  586/35408/21-2-2019  (ΦΕΚ  613Β,  ΑΔΑ:

Ω4ΧΘ4653ΠΓ-ΑΞΙ) Κ.Υ.Α., αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την

χορηγούμενη  άδεια  φύτευσης  καταστρατηγώντας  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια

προτεραιότητας  για  τα  οποία  η  αίτησή  του  είχε  λάβει  βαθμολόγηση,  τότε  η  φύτευση

χαρακτηρίζεται  ως  μη-εγκεκριμένη και  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  που προβλέπονται  από την

εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται

στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία

κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, με αίτησή του στην αρμόδια

Δ.Α.Ο.

Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής δεν

ενισχύονται οικονομικά  για καμία δράση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής

Αμπελώνων.


