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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα:« Λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής 
Αμπελώνων- Αμπελουργικό Μητρώο » 

 
Για το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» της περιόδου 2019-2023  

επισημαίνονται και διευκρινίζονται τα ακόλουθα, σε ότι αφορά στην εφαρμογή, στην 

παρακολούθηση και στον έλεγχο του, μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου, συμπληρωματικά 

της 1849/57000/19-04-2018 Υπουργικής Απόφασης :  

ΑΡΘΡΟ 1 
Έλεγχος προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων» 

Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου για την αίτηση ένταξης, την επιλεξιμότητα και υλοποίηση 

του προγράμματος, είναι υποχρεωτική η επιβεβαίωση όλων των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων 

με οινοποιήσιμες ποικιλίες της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, καθώς και τα στοιχεία του 

αιτούντα ένταξη σ’ αυτό, παραγωγού.  

Ο έλεγχος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης πραγματοποιείται μέσω του Αμπελουργικού 

Μητρώου και των αναπτυγμένων εφαρμογών του, ενώ λαμβάνεται υπόψη κάθε επιπλέον 

διαθέσιμη πληροφορία για την εκμετάλλευση από άλλες  πηγές όπως από την Ενιαία Αίτηση 

Ενίσχυσης, τίτλοι ιδιοκτησίας, κ.λ.π.   

ΑΡΘΡΟ 5 

Ένταξη αμπελοτεμαχίων στο πρόγραμμα « Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων». 

Όλα τα αμπελοτεμάχια που δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να είναι 

καταγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, στην αμπελουργική εκμετάλλευση του 

παραγωγού, χαρτογραφημένα, κωδικοποιημένα και με επικαιροποίηση της περιγραφικής και 
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χαρτογραφικής τους πληροφορίας, ώστε όπου αποτυπώνεται πλήρως η καλλιεργητική 

κατάστασή τους.  

Τα αμπελοτεμάχια πρέπει να είναι, τεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες 

ποικιλίες, ταξινομημένες σύμφωνα με την αριθ. 2919/95506/13-9-2017 απόφαση Υπουργού και 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών 

αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276) και με επιλογές στο πεδίο «δικαιώματα», που 

παραπέμπουν σε αμπελοτεμάχια με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.   

Επισημαίνεται, ότι προκειμένου να εξασφαλίζεται η χορήγηση και χρήση αξιόπιστων και 

επικαιροποιημένων στοιχείων για τα αμπελοτεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων της 

χώρας, προϋπόθεση είναι η διενέργεια διοικητικού1 (ή και επιτόπιου ελέγχου), κατά την 

διαδικασία ορθής τήρησης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό 

Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο,  αρμοδίως.  

ΑΡΘΡΟ 6 
Έλεγχοι στο Αμπελουργικό Μητρώο 

 

Έλεγχος επιλεξιμότητας Αίτησης Ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & 
Μετατροπής Αμπελώνων»  

Η αίτηση του παραγωγού προς ένταξη στο πρόγραμμα, για το σύνολο των αμπελοτεμαχίων που 

καταγράφονται σ’ αυτήν, απορρίπτεται, όταν κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται :  

 ύπαρξη εκτάσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες χωρίς νόμιμο δικαίωμα 

φύτευσης2  ή 

 μη υποβολή (υποχρεωτικών) δηλώσεων συγκομιδής, για το σύνολο των τεμαχίων της 

αμπελουργικής εκμετάλλευσης  

Έλεγχος φυτεύσεων αμπελώνων με μη νόμιμα δικαιώματα φύτευσης 

Ο έλεγχος νομιμότητας αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, αμπελουργικής 

εκμετάλλευσης αιτούντα παραγωγού προς ένταξη στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & 

                                                 
1 Για τις περιπτώσεις μη ιδιόκτητων τεμαχίων με ποσοστό ιδιοκτησίας 100%,  στη φόρμα «στοιχεία τεμαχίου» στο 
Αμπελουργικό Μητρώο, θα πρέπει να συμπληρώνεται αντίστοιχο πεδίο που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 
ισχύος της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λ.π.  
2 Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται 
στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την 
άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αντίστοιχα.  
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Μετατροπής Αμπελώνων», πραγματοποιείται με την διενέργεια διοικητικού (προσκόμιση 

εγγράφων, τίτλων, αποσπασμάτων αεροφωτογραφιών κ.λ.π.) ή και επιτόπιου έλεγχου.  

Στον παραπάνω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της σύγκρισης (διασταυρωτικού 

ελέγχου) των στοιχείων της εκμετάλλευσης, στο Αμπελουργικό Μητρώο με τα αντίστοιχα 

στοιχεία της, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση εκμετάλλευσης  που αφορά στην 

περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα).  

Έλεγχος και ενημέρωση πεδίου «Δικαιώματα» αμπελοτεμαχίων που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων»  

Οι επιλογές του πεδίου «Δικαιώματα» στη φόρμα «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου», ανάλογα με το 

έτος φύτευσης του αμπελώνα, των αμπελοτεμαχίων που μπορούν να πάρουν μέρος στο 

πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων», περιγράφονται στους παρακάτω 

πίνακες3 : 

 

                                                 

3 Η αναμόρφωση των επιλογών του πεδίου «Δικαιώματα» στη φόρμα «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» για 
την περιγραφή των επιμέρους δράσεων κατά την εφαρμογή του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 
Αμπελώνων», για την εφαρμογή του προγράμματος από το έτος 2018 και μετά και με έτος φύτευσης από 1-1-2016 
και μετά, έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση χρήσης των επιλογών «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή», «Μερική 
αναδιάρθρωση 1,2,3» και την αντικατάστασή τους με τις νέες επιλογές : «1_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – Εκρίζωση», 
«1Α_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Φύτευση στην ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ», «1Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Φύτευση σε ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ», 
«2Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Φύτευση ΑΫΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ», «2Β -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ –Επανεμβολιασμός», «3Α 
_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση τεχνικής διαχείρισης: υποστήλωση», «3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  Βελτίωση 
Τεχνικών Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων» 
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Επιλογές πεδίου «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» για 
αμπελοτεμάχια 

με έτος φύτευσης πριν από την 31-12-2015 
Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα 

Εγκεκριμένα 

ΝΑΙ 

Φύτευση Με Δικαίωμα Αναφύτευσης ΝΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΝΑΙ 

Έκταση με δικαίωμα επαναφύτευσης ΝΑΙ 

Εθνικό Απόθεμα ΝΑΙ 

Φυλλοξήρα ΝΑΙ 

Έκταση με δικαίωμα νέας φύτευσης ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Μετά από έλεγχο επιβεβαίωσης νομιμότητας φύτευσης 
αμπελώνων από τις ΔΑΟΚ 

Επανεμβολιασμός  

(η ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί από τον παραγωγό εκτός 
προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής») 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Μετά τον έλεγχο εφαρμογής του επανεμβολιασμού για την 
ύπαρξη νομιμότητας φύτευσης  

 

 

Αναδιάρθρωση & Μετατροπή 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  
Αν το τεμάχιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα προηγούμενου 
έτους, το τεμάχιο δύναται να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα 
μετά τη λήξη του προηγούμενου    

1- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Εκρίζωση-Προετοιμ.εδάφους-
Αναφύτευση) 

2- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  (Φύτευση ή Επανεμβολιασμός) 

3- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Βελτίωση τεχνικής 
διαχείρισης) 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Αν το τεμάχιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα μερικής 
αναδιάρθρωσης προηγούμενου έτους μπορεί να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα για τις υπόλοιπες δράσεις – που δεν 
περιλαμβάνονταν ή για όλες τις δράσεις μετά το πέρας του 
προγράμματος 
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Επιλογές πεδίου «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» για 
αμπελοτεμάχια με έτος φύτευσης μετά 
την 01-01-2016 

Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα 

Φύτευση με ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ (η 
ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τον 
παραγωγό εκτός προγράμματος 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής) 

ΝΑΙ 

Επανεμβολιασμός  

(η ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί από τον 
παραγωγό εκτός προγράμματος αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής) 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Μετά τον έλεγχο εφαρμογής του επανεμβολιασμού για την ύπαρξη 
νομιμότητας φύτευσης  

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ – ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ Αφορά σε χορηγηθείσα άδεια -“άδεια στα χέρια του 
παραγωγού”,  μετά από εκρίζωση «εκρίζωση με δικαίωμα 
αναφύτευσης»-εκτός προγράμματος ως 31-12-2015 ή  μετά από 
εκρίζωση «εκρίζωση με άδεια αναφύτευσης» -εκτός 
προγράμματος μετά την 1-1-2016 

 

Αναδιάρθρωση & Μετατροπή ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  
Αν το τεμάχιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα προηγούμενου έτους, το 
τεμάχιο δύναται να ενταχθεί σε νέο πρόγραμμα μετά τη λήξη του 
προηγούμενου 

1- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Εκρίζωση-
Προετοιμ.εδάφους-Αναφύτευση) 

2- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  (Φύτευση ή 
Επανεμβολιασμός) 

3- ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (Βελτίωση τεχνικής 
διαχείρισης) 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Αν το τεμάχιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα μερικής αναδιάρθρωσης 
προηγούμενου έτους μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τις 
υπόλοιπες δράσεις – που δεν περιλαμβάνονταν, ή για όλες τις δράσεις 
μετά το πέρας του προγράμματος 

1_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – Εκρίζωση 

1Α_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Φύτευση στην ΙΔΙΑ 
ΘΕΣΗ 

1Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Φύτευση σε ΑΛΛΗ 
ΘΕΣΗ 

2Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Φύτευση ΑΫΛΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ  

2Β -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Επανεμβολιασμός 

3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση τεχνικής 
διαχείρισης: Υποστύλωση 

3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  Βελτίωση Τεχνικών 
Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων 

ΝΑΙ (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)  

Αν το τεμάχιο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα μερικής αναδιάρθρωσης 
προηγούμενου έτους μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για τις 
υπόλοιπες δράσεις – που δεν περιλαμβάνονταν, ή για όλες τις δράσεις 
μετά το πέρας του προγράμματος 
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Έλεγχος επιλογής «ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» στο πεδίο «Δικαιώματα» αμπελοτεμαχίων που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων»  

 
Στο πρόγραμμα εντάσσονται αμπελοτεμάχια με νόμιμο δικαίωμα (άδεια) φύτευσης. Για το /ή τα 

τεμάχια των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, χωρίς 

δικαίωμα (άδεια)  φύτευσης, συνολικής έκτασης μικρότερης ή ίσης με ένα στρέμμα, που 

προορίζονται μόνο για οικιακή κατανάλωση, στο πεδίο «δικαιώματα», στη φόρμα «Ιδιότητες 

αμπελοτεμαχίου», στο Αμπελουργικό Μητρώο, είναι καταχωρημένη η επιλογή 

«Ιδιοκατανάλωση».  Στην περίπτωση που ο παραγωγός αιτείται προς ένταξη τεμάχια, όπως 

περιγράφονται παραπάνω, πραγματοποιείται έλεγχος για την επιβεβαίωση νομιμότητας 

φύτευσης, ύπαρξης δικαιώματος και ενημέρωση του μητρώου.   

ΑΡΘΡΟ 9 

Μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 

Ο έλεγχος επιβεβαίωσης του μεγέθους της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες 

ποικιλίες, κάθε αιτούντα παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα, διενεργείται από την αρμόδια 

ΔΑΟΚ.  

Η συνολική έκταση εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες προκύπτει από το άθροισμα των 

αποδεκτών εκτάσεων των αμπελοτεμαχίων (μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) στο Αμπελουργικό Μητρώο, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιείται όλη η έκταση του 

τεμαχίου, ή των δηλωμένων εκτάσεων των ποικιλιών όλων των τεμαχίων της αμπελουργικής 

του εκμετάλλευσης, με δόκιμο δικαίωμα που παραπέμπει σε υφιστάμενη έκταση αμπελώνα και 

με νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, μετά την πραγματοποίηση διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου 

για την επιβεβαίωση ορθής δήλωσής τους4.  

ΑΡΘΡΟ 11 

Έλεγχος ορθής καταγραφής υφιστάμενης καλλιεργητικής κατάστασης αμπελοτεμαχίων 

προς ένταξη στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων»   

Για την ορθή υποβολή της αίτησης του παραγωγού προς ένταξη στο πρόγραμμα είναι  

αναγκαίος ο έλεγχος των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο.  

                                                 
4 Κατά τον έλεγχο επιβεβαιώνεται η αποδεκτή έκταση τεμαχίου όπως υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της 
ανοχής, από την δηλωμένη έκταση τεμαχίου από τον παραγωγό. Σε κάθε περίπτωση η έκταση που ελέγχεται 
«αποδεκτή έκταση τεμαχίου» είναι μικρότερη ή ίση της δηλωθείσας»  
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Ο έλεγχος στο Αμπελουργικό Μητρώο, πραγματοποιείται ανά τεμάχιο προς ένταξη στο 

πρόγραμμα, για την επιβεβαίωση ορθής καταγραφής της υφιστάμενης καλλιεργητικής του 

κατάστασης.   

Από τον παραπάνω έλεγχο ενδέχεται να προκύψει ανάγκη ενημέρωσης / χαρτογραφικής 

διαχείρισης των αμπελοτεμαχίων για τα οποία αιτείται η ένταξη τους στο πρόγραμμα, για 

περιπτώσεις όπως τεμάχια συγκαλλιέργειας με ποικιλίες αμπέλου μη οινοποιήσιμες, ή 

συγκαλλιέργειας με ελιά , καταχώρησης τεμαχίων με «άδεια αναφύτευσης», κ.λ.π. 

Στα τεμάχια που δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τα μέτρα Φύτευση ΑΫΛΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ή και Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης:  ή και Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης : 

Κατασκευή Αναβαθμίδων, περιλαμβάνονται τα καταχωρημένα τεμάχια στο Αμπελουργικό 

Μητρώο, με επιλογή δικαιώματος «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ- ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ», που η 

χορηγηθείσα άδεια -“άδεια στα χέρια του παραγωγού”,  προήλθε από πραγματοποιημένη ως την 

31-12-2015, εκρίζωση «εκρίζωση με δικαίωμα αναφύτευσης»-εκτός προγράμματος ή  από 

πραγματοποιημένη μετά την 1-1-2016 εκρίζωση «εκρίζωση με άδεια αναφύτευσης» -εκτός 

προγράμματος.  

Διαδικασία ενημέρωσης του Αμπελουργικού Μητρώου κατά την καταχώρηση τεμαχίων 

με «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ- ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ» (άδεια στα χέρια του παραγωγού)5 

 Ενημέρωση των στοιχείων των υφιστάμενων τεμαχίων στο μητρώο6 -από την εκρίζωση 

των οποίων προέρχεται η «αδεία» (άδεια στα χέρια του παραγωγού) ώστε οι ιδιότητες 

τους να παραπέμπουν σε «μη υφιστάμενο –ενεργό- αμπελώνα»  

 Καταχώρηση – εισαγωγή των «νέων τεμαχίων»7 - (που δεν έχουν καταχωρηθεί μετά την 

πραγματοποίηση της εκρίζωσης με άδεια αναφύτευσης και την χορήγηση της άδειας) με 

ενημέρωση των πεδίων της φόρμας «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» με δήλωση 

μελλοντικού έτους φύτευσης, χρήση της νέας επιλογής «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ- 

ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ» στο πεδίο «Δικαιώματα» της φόρμας «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» και 

                                                 
5 Το με αριθμ. Πρωτ. 2848/100864/17-7-2018 «Αμπελουργικό Μητρώο – Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής αμπελώνων : Αναλυτικές οδηγίες ενημέρωσης/ διαχείρισης τεμαχίων κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος», έγγραφο της υπηρεσίας.   
6 εγκαταληφθείσα ποικιλία/ μη παραγωγικός αμπελώνας/ αιτιολογία εκρίζωσης / έτος εκρίζωσης/ ποικιλία προ 
εκρίζωσης/ μηδενισμός της έκτασης ποικιλίας  
7 Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, ο παραγωγός προσκομίζει τις συντεταγμένες των θέσεων όπου θα 
πραγματοποιηθεί η φύτευση των τεμαχίων με την επιλογή «ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ- ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ» στο πεδίο 
«Δικαιώματα». Για τις περιπτώσεις που δεν προσκομίζονται συντεταγμένες πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος 
(πριν την υποβολή αίτησης για προς ένταξη στο πρόγραμμα), για την εισαγωγή τους στο μητρώο (ψηφιοποίηση 
/κωδικοποίηση, συμπλήρωση αλφαριθμητικών στοιχείων κ.λ.π.) 
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καταχώρηση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας από το εκτυπωτικό της 

χορήγησης άδειας αναφύτευσης που έχει δοθεί στον παραγωγό, στο πεδίο «Άδεια 

Φύτευση» της φόρμας «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου». Διευκρινίζεται ότι η «άυλη άδεια» 

έχει ήδη χορηγηθεί στον παραγωγό για πραγματοποιημένη εκρίζωση.  

Τυχόν μεταβολή/τροποποίηση στα στοιχεία της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και 

ειδικότερα η καταχώρηση τεμαχίων ή διόρθωση/ ενημέρωση στοιχείων τεμαχίων, που 

πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, στο Αμπελουργικό Μητρώο8, θα πρέπει να 

προηγηθεί της αίτησης του παραγωγού για ένταξη σ’ αυτό.  

Για την ενημέρωση του παραγωγού- μετά την εισαγωγή / ενσωμάτωση τροποποιήσεων/ 

μεταβολών, αποτελεσμάτων ελέγχων-και προκειμένου να κάνει χρήση επικαιροποιημένων 

στοιχείων, κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης για το πρόγραμμα, χορηγείται από την 

αρμόδια ΔΑΟΚ η (επικαιροποιημένη) καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας.   

ΑΡΘΡΑ 14, 15 & 16 
Εφαρμογή και έλεγχος του προγράμματος στο Αμπελουργικό Μητρώο 

Προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή των σταδίων εφαρμογής και ελέγχου του 

προγράμματος στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι απαραίτητη η διενέργεια των παρακάτω : 

 

Α) Διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης, (προενταξιακός 

έλεγχος).  

Πραγματοποιείται  

 Διοικητικός και Επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση των στοιχείων του 

αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο για το οποίο ο παραγωγός αιτείται την 

ένταξη στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων».  

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του προβλεπόμενου προεκτυπωμένου 

πρακτικού επιτόπιου ελέγχου για κάθε αμπελοτεμάχιο από την «Εφαρμογή Τήρησης των 

Μητρώων» και με την υποδειχθείσα μεθοδολογία 9. 

 Ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, με εισαγωγή των αποτελεσμάτων των 

ελέγχων (ενημέρωση χαρτογραφικής αποτύπωσης, ενημέρωση των πεδίων της φόρμας 

«Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» κ.λ.π.).   

                                                 
8 Η όποια μεταβολή στην αμπελουργική καρτέλα της εκμετάλλευσης στο μητρώο, προϋποθέτει την υποβολή 
αντίστοιχης δήλωσης : Συμπληρωματική δήλωση από τον παραγωγό ή Δήλωση ελέγχου από την ΔΑΟΚ (για την 
εισαγωγή αποτελεσμάτων διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου)  
9 Το έγγραφο μεθοδολογίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
http://hellium/registry/updATES/OLDER/ «Μεθοδολογία Επιτόπιων Ελέγχων»-19-2-2009 
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Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του μητρώου με τα αποτελέσματα του διοικητικού και 

επιτόπιου (προενταξιακού) ελέγχου πραγματοποιείται σε χρόνο μετά την ολοκλήρωσή 

του.  

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης  για την εξέταση της οποίας είναι αναγκαία η 

διενέργεια νέου επιτόπιου ελέγχου10, εκδίδεται νέο προεκτυπωμένο πρακτικό, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε μετά την ενημέρωση του μητρώου με τα αποτελέσματα του διοικητικού 

και επιτόπιου προενταξιακού ελέγχου πριν την ένσταση.   

 Εκτύπωση προεκτυπωμένου πρακτικού επιτόπιου ελέγχου προκειμένου να υπάρχει 

καταγραφή των συντεταγμένων της επικαιροποιημένης χαρτογραφικής αποτύπωσης, 

μετά τον ‘προενταξιακό’ επιτόπιο έλεγχο, για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

Όμοια εκτύπωση, πραγματοποιείται, για την περίπτωση επανάληψης επιτόπιου ελέγχου 

κατά την εξέταση υποβληθείσας ένστασης.  

Β) Έλεγχος / Επιβεβαίωση της εκρίζωσης του αμπελοτεμαχίου.  

Πραγματοποιείται  

 Επιτόπιος έλεγχος (για τις περιπτώσεις που το τεμάχιο εντάσσεται στο πρόγραμμα για τη 

δράση της εκρίζωσης). Επισημαίνεται ότι ο επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση της 

εκρίζωσης, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών (έγκριση 

ένταξης, άδεια εκρίζωσης κ.λ.π.).  

 Ενημέρωση του  Αμπελουργικού Μητρώου, με την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του 

επιτόπιου ελέγχου της εκρίζωσης και με ενημέρωση των πεδίων της φόρμας «Ιδιότητες 

αμπελοτεμαχίου» : πεδίο «Δικαιώματα» με την επιλογή : «1_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – 

Εκρίζωση», με συμπλήρωση του πεδίου «Αιτιολόγηση Εκρίζωσης/ Εγκατάλειψης» με 

την επιλογή «1_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – Εκρίζωση», των πεδίων «Ποικιλία Προ 

Εκρίζωσης», «Έκταση Προ Εκρίζωσης», «Δηλωμένη έκταση ποικιλίας»:  Μηδέν, του 

πεδίου «ποικιλία»: «ΕΓΚ/ΣΑ ΑΜΠΕΛ. ΕΚΤΑΣΗ», ώστε η εγγραφή του τεμαχίου στο 

μητρώο να παραπέμπει σε μη υφιστάμενη φύτευση.  

 Εκτύπωση της «αμπελουργικής καρτέλας» για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

 
 

                                                 
10 Για έλεγχο ως προς τα χαρτογραφικά στοιχεία του τεμαχίου ή την καλλιεργητική του κατάσταση, πχ 
εγκαταλελειμμένη έκταση, συγκαλλιέργεια με ελιά κ.λ.π. , 
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Γ) Ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου – καταγραφή των δράσεων11 (μέτρων) : 

Φύτευση (στην ίδια ή άλλη θέση, φύτευση άυλης άδειας), επανεμβολιασμός βελτίωση 

τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή Αναβαθμίδων) 

Ειδικότερα :  

1. Για αμπελοτεμάχιο που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις δράσεις (μέτρα):  
Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων, Φύτευση στην ΙΔΙΑ 
ΘΕΣΗ, Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης:  

Πραγματοποιείται : 

 Ενημέρωση/ συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας "Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου", στο 

Αμπελουργικό Μητρώο,  με τα στοιχεία που καταγράφονται στην αίτηση του 

παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα (ποικιλία, υποκείμενο, κ.λ.π), κατά σειρά και 

ανάλογα με τις δράσεις (μέτρα) που θα πραγματοποιηθούν, στην εγγραφή που 

αντιστοιχεί στον ίδιον κωδικό τεμαχίου με τον οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα.  

Οι δόκιμες επιλογές στο πεδίο δικαιώματα, κατά σειρά ενημέρωσης (εμφάνισης) στο  

"ιστορικό" , στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι :  

 3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   - Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: Κατασκευή Αναβαθμίδων  

 1Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -  Φύτευση στην ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ12 

 3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Βελτίωση Τεχνικών διαχείρισης:  Υποστύλωση 

 Εκτύπωση Μετά την ενημέρωση των εγγραφών στο Αμπελουργικό Μητρώο, 

εκτυπώνεται η «αμπελουργική καρτέλα» για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

 

2. Για αμπελοτεμάχιο που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις δράσεις (μέτρα) : 
Επανεμβολιασμός  ή και Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης υποστύλωση  

Πραγματοποιείται  

 Ενημέρωση/ συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας "Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου", στο 

Αμπελουργικό Μητρώο,  με τα στοιχεία που καταγράφονται στην αίτηση του 

παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα για τη δράση του Επανεμβολιασμού (ποικιλία 

μετά τον εμβολιασμό, δικαίωμα κ.λ.π), κατά σειρά και ανάλογα με τις δράσεις (μέτρα) 

                                                 
11  Επιλογές στο πεδίο δικαιώματα που αντιστοιχούν στις δράσεις μέτρα : «1Α_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Φύτευση στην 
ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ», «1Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Φύτευση σε ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ», «2Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Φύτευση 
ΑΫΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ», «2Β -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ –Επανεμβολιασμός», «3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση τεχνικής 
διαχείρισης: υποστύλωση», «3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων» 
 
12 η επιλογή χρησιμοποιείται μόνο για τεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και για την δράση 
«1_ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – Εκρίζωση», 
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που θα πραγματοποιηθούν, στην εγγραφή που αντιστοιχεί στον ίδιον κωδικό τεμαχίου 

με τον οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά 

και τα πεδία : ποικιλία προ εμβολιασμού, δικαίωμα προ εμβολιασμού, έτος 

εμβολιασμού. 

Οι δόκιμες επιλογές στο πεδίο δικαιώματα είναι :  

 2Β -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   - Επανεμβολιασμός  

 3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  - Βελτίωση Τεχνικών διαχείρισης:  Υποστύλωση 

 Εκτύπωση «αμπελουργικής καρτέλας» για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

 

 

3. Για αμπελοτεμάχιο που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις δράσεις (μέτρα) 
Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων, Φύτευση σε ΑΛΛΗ 
ΘΕΣΗ», Βελτίωση τεχνικής διαχείρισης: υποστύλωση» 

 
Πραγματοποιείται :  
 Εισαγωγή / ψηφιοποίηση του τεμαχίου στο οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, στην 

άλλη Θέση, στο Αμπελουργικό Μητρώο, με τη χρήση των υποχρεωτικά 

προσκομιζόμενων συντεταγμένων από τον παραγωγό και συμπλήρωση του 13-ψηφιου 

χαρτογραφικού κωδικού του εκριζωμένου τεμαχίου για αναφύτευση Φύτευση σε ΑΛΛΗ 

ΘΕΣΗ μέσω του προγράμματος, (ή τους 13ψηφιους κωδικούς τεμαχίων, για τις 

περιπτώσεις που πραγματοποιείται αναφύτευση από περισσότερα από ένα εκριζωμένα 

τεμάχια που υπάρχουν καταχωρημένα στο μητρώο- στην ίδια ή και σε άλλη 

Περιφερειακή Ενότητα).  

Για το τρέχον έτος εφαρμογής και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναμόρφωση του 

μητρώου, ο προαναφερόμενος χαρτογραφικός κωδικός (ή οι χαρτογραφικοί κωδικοί) θα 

πρέπει να καταγραφούν στο πεδίο "παρατηρήσεις 

 Ενημέρωση/ συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας "Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου", στο 

Αμπελουργικό Μητρώο,  με τα στοιχεία που καταγράφονται στην αίτηση του 

παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα (ποικιλία, υποκείμενο, κ.λ.π), κατά σειρά και 

ανάλογα με τις δράσεις (μέτρα) που θα πραγματοποιηθούν, στην εγγραφή που 

αντιστοιχεί στον Νέο χαρτογραφικό κωδικό τεμαχίου που αποδόθηκε μετά την 

ψηφιοποίηση στην "άλλη θέση"  

Οι δόκιμες επιλογές στο πεδίο δικαιώματα στη φόρμα Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου (στον 

Νέο χαρτογραφικό κωδικό)  είναι :  
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 3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ   - Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: Κατασκευή Αναβαθμίδων  

 1Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Φύτευση σε ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ 

 3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Βελτίωση Τεχνικών διαχείρισης:  Υποστύλωση 

 Μετά την ενημέρωση των εγγραφών στο Αμπελουργικό Μητρώο, εκτυπώνεται η 

«αμπελουργική καρτέλα» για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

 

4. Για αμπελοτεμάχιο που εντάσσεται στο πρόγραμμα για τις δράσεις/ μέτρα 
Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης :Κατασκευή Αναβαθμίδων», Φύτευση ΑΫΛΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ», Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: υποστύλωση» 

 

Πραγματοποιείται : 

 Έλεγχος / επιβεβαίωση της καταχώρησης των τεμαχίων με δικαίωμα «ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ-

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΦΥΤΕΥΣΗ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Για το τρέχον έτος 

εφαρμογής του προγράμματος και εφόσον δεν έχει γίνει η καταχώρηση του τεμαχίου 

πριν την αίτηση του παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα, πραγματοποιείται 

διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος Πριν τη φύτευση του τεμαχίου13. Εισάγονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου στο μητρώο και καταχωρείται το τεμάχιο, (ψηφιοποίηση, 

συμπλήρωση όλων των πεδίων φορμών-με επιλογή ΑΫΛΗ ΑΔΕΙΑ-ΔΥΝΗΤΙΚΗ 

ΦΥΤΕΥΣΗ στο πεδίο «δικαιώματα»), στο οποίο θα υλοποιηθεί το μέτρο.  

 Ενημέρωση/ συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας "Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου", στο 

Αμπελουργικό Μητρώο,  με τα στοιχεία που καταγράφονται στην αίτηση του 

παραγωγού για ένταξη στο πρόγραμμα (ποικιλία, υποκείμενο, κ.λ.π), κατά σειρά και 

ανάλογα με τις δράσεις (μέτρα) που θα πραγματοποιηθούν, στην εγγραφή που 

αντιστοιχεί στον χαρτογραφικό κωδικό τεμαχίου που αποδόθηκε μετά την ψηφιοποίηση 

του τεμαχίου με «άδεια στα χέρια του παραγωγού»   

Οι δόκιμες επιλογές στο πεδίο δικαιώματα είναι :  

 3Β- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: Κατασκευή Αναβαθμίδων 

 2Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Φύτευση «Άυλης Άδειας»      

 3Α _ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - Βελτίωση Τεχνικών διαχείρισης:  Υποστύλωση 

 Εκτύπωση της «αμπελουργικής καρτέλας» για τον φυσικό φάκελο του παραγωγού. 

 

                                                 
13 Με χρήση κενού προεκτυπωμένου πρακτικού  
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Δ) Έλεγχος και επιβεβαίωση υλοποίησης των δράσεων (μέτρων) του πρωτογράμματος- 
ενημέρωση Αμπελουργικού Μητρώου 

 

Πραγματοποιείται   

 Επιτόπιος έλεγχος για την επιβεβαίωση όλων των μέτρων (δράσεων) που υλοποιήθηκαν 

μέσω του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων».  

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του προβλεπόμενου προεκτυπωμένου 

πρακτικού επιτόπιου ελέγχου για κάθε αμπελοτεμάχιο14 από την «Εφαρμογή Τήρησης 

των Μητρώων» και με την υποδειχθείσα μεθοδολογία 15. 

 Εισαγωγή των αποτελεσμάτων του επιτόπιου ελέγχου μετά την φύτευση και ενημέρωση 

των πεδίων της φόρμας «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» στο Αμπελουργικό Μητρώο. 

 Εκτύπωση της αμπελουργικής καρτέλας του παραγωγού και εκτύπωση των 

προεκτυπωμένων πρακτικών επιτόπιου ελέγχου, για κάθε αμπελοτεμάχιο που 

εφαρμόστηκε δράση (μέτρο) του προγράμματος (για να είναι δυνατή η καταγραφή των 

συντεταγμένων μετά την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του επιτόπιου ελέγχου για κάθε 

δράση (μέτρο) του προγράμματος)  

 

Αλλαγή χαρτογραφικού κωδικού αμπελοτεμαχίου (temaxcode) / Ενημέρωση στοιχείων 

αμπελοτεμαχίων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής 

Αμπελώνων» στο Αμπελουργικό Μητρώο. 

Για την επιβεβαίωση ορθής εφαρμογής του προγράμματος «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής 

Αμπελώνων», όλες οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στα τεμάχια που εντάσσονται στο 

πρόγραμμα, κατά την εφαρμογή των δράσεων (μέτρων) του, καταγράφονται μέσω των 

αντίστοιχων ενεργειών ενημέρωσης χαρτογραφικών και περιγραφικών στοιχείων του 

αμπελοτεμαχίου, στο Αμπελουργικό Μητρώο16, στο «ιστορικό» κάθε αμπελοτεμαχίου, στη 

φόρμα «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο» 

Ο χαρτογραφικός κωδικός (TEMAXCODE) του τεμαχίου που εντάσσεται στο πρόγραμμα, 

παραμένει ο ίδιος όταν η φύτευση πραγματοποιείται στην ίδια θέση, ενώ αποδίδεται Νέος 

χαρτογραφικός κωδικός, όταν το τεμάχιο φυτεύεται σε άλλη θέση.   

                                                 
14 . Στο προεκτυπωμένο πρακτικό καταγράφονται τα ενημερωμένα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων, μετά τις 
προαναφερθείσες ενέργειες/ διαδικασίες 
15 Το έγγραφο μεθοδολογίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : 
http://hellium/registry/updATES/OLDER/ «Μεθοδολογία Επιτόπιων Ελέγχων»-19-2-2009 
16 Στο «Ιστορικό» κάθε αμπελοτεμαχίου, στη φόρμα «Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» στο Αμπελουργικό Μητρώο, 
εμφανίζονται οι προηγηθείσες καταγραφές στα πεδία «ποικιλία», «δικαιώματα» έτος φύτευσης   
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Για τις περιπτώσεις που πραγματοποιείται εφαρμογή προγράμματος με την φύτευση έκτασης 

περισσότερων του ενός τεμαχίων σε μία θέση, πρέπει να αποδίδεται νέος  χαρτογραφικός 

κωδικός.    

Ο χαρτογραφικός κωδικός του τεμαχίου που εφαρμόζεται το πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι ο 

ίδιος που καταγράφεται στην αίτηση του παραγωγού και η πληρωμή της ενίσχυσης του 

παραγωγού να πραγματοποιείται, βάση του χαρτογραφικού κωδικού που αναφέρεται η δράση 

(μέτρο)17, αν δεν έχει υποβληθεί αίτημα αλλαγής τεμαχίου από τον παραγωγό.  

Προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή του αιτήματος του παραγωγού για τυχόν αλλαγή 

τεμαχίου, εισάγεται «Δήλωση- αίτημα αλλαγής τεμαχίου -Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και 

Μετατροπής Αμπελώνων», με συμπλήρωση του Αριθμού πρωτοκόλλου, της αίτησης του 

παραγωγού, στη φόρμα Στοιχείων παραγωγού στο Αμπελουργικό Μητρώο.  

Επιπλέον για να είναι δυνατή η καταγραφή της απάντησης της υπηρεσίας στο αίτημα εισάγεται 

«Απάντηση για Αίτημα αλλαγής τεμαχίου- πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής 

Αμπελώνων».  

Για το τρέχον έτος εφαρμογής του προγράμματος και εφόσον δεν έχουν εισαχθεί οι επιλογές 

στο πεδίο των Δηλώσεων του παραγωγού, εισάγονται «Συμπληρωματική Δήλωση» που 

αντιστοιχεί στο αίτημα του παραγωγού και δήλωση «Έλεγχος» που αντιστοιχεί στην απάντηση 

της υπηρεσίας.    

Τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων, (13ψηφιος χαρτογραφικός κωδικός, ποικιλία κ.λ.π.) που 

υλοποιούνται οι δράσεις (τα μέτρα) του προγράμματος :  

1Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -  Φύτευση στην ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ 

2Α- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Φύτευση ΑΫΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

2Β -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -Επανεμβολιασμός 

3Α -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: Υποστύλωση 

3Β-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ- Βελτίωση Τεχνικών Διαχείρισης: Κατασκευή Αναβαθμίδων 

 

                                                 
17 Για τις περιπτώσεις που το μέτρο (δράση) εφαρμόζεται σε τεμάχιο (temaxcode) που συνδέεται με δράση ή 
δράσεις  άλλου ή και περισσοτέρων του ενός τεμαχίων, θα πρέπει να συμπληρώνονται στο Αμπελουργικό Μητρώο 
οι χαρτογραφικοί κωδικοί των αρχικών και των τελικών τεμαχίων εφαρμογής του προγράμματος.  

ΑΔΑ: Ω7124653ΠΓ-Δ0Ρ



 15

παραμένουν αμετάβλητα στο Αμπελουργικό Μητρώο, για όλο το διάστημα υποχρεωτικής 

ύπαρξης τους, ως τη λήξη του προγράμματος- δέκα (10) έτη, μετά την οριστικοποίηση των 

ενεργειών για τις δράσεις (μέτρα).  

Μετά το πέρας των δέκα (10) ετών, από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης, δύναται να 

υποβληθεί αίτηση, για εκ νέου ένταξή τους. στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής 

Αμπελώνων».   

ΑΡΘΡΟ 15 

Τροποποιήσεις / Ενημέρωση Αμπελουργικού Μητρώου  κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος «Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων»  

 

Η ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, είναι υποχρεωτική, σε κάθε στάδιο του 

προγράμματος και για όλα τα μέτρα. Η εφαρμογή του προγράμματος για ένα αμπελοτεμάχιο 

που εντάσσεται, σε αυτό, θεωρείται ολοκληρωμένη μετά την πραγματοποίηση του επιτόπιου 

ελέγχου για την επιβεβαίωση φύτευσής του και την εισαγωγή και ενσωμάτωση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου, στο μητρώο.   

Επιπλέον, το Αμπελουργικό Μητρώο ενημερώνεται/ τροποποιείται, πέρα από τα αποτελέσματα 

των υποχρεωτικών ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων), με τα ευρήματα που ενδεχομένως θα 

προκύψουν :   

- μετά τη διαδικασία ενστάσεων  ή και την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων από τους αιτούντες 

παραγωγούς,  

- μετά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, την ανάρτηση των μηχανογραφημένων 

καταστάσεων και την υποβολή των ενστάσεων.  

- στην περίπτωση που επιβεβαιώνεται από την εξέταση ότι το αγροτεμάχιο είναι 

προσβεβλημένο από νηματώδεις και υπάρχει ανάγκη αλλαγής τεμαχίου ή αποχώρησης από το 

πρόγραμμα 

- στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης τροποποίησης από τον επιλέξιμο παραγωγό –με επαρκώς 

αιτιολογημένη γραπτή δήλωσή του – για αλλαγές μείζονος σημασίας (π.χ. αλλαγή ποικιλίας, 

αλλαγή αγροτεμαχίου, αλλαγή έκτασης προς αναδιάρθρωση κ.λ.π.).της αρχικής αίτησης μετά 

την ένταξή του στο πρόγραμμα. 

- κατά την εφαρμογή του Άρθρου 13 της Υ.Α., για τις περιπτώσεις υποβολής ιδιωτικών 

συμφωνητικών μίσθωσης ή χρησιδανείου κατά την αίτηση και εν συνεχεία μετά την έγκριση 

ένταξης υπάρχει άρνηση από τον ιδιοκτήτη για την σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (και 

πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο) τουλάχιστον δέκα (10) 
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ετών λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα υποχρέωσης διατήρησης του αμπελώνα από τη 

φύτευσή του.   

Για τις περιπτώσεις μεταβολών που σχετίζονται με αλλαγές σε χαρτογραφικά στοιχεία 

τεμαχίων, όπως αλλαγή τεμαχίου, διόρθωση εντοπισμού κ.λ.π. είναι αναγκαία η διενέργεια 

διοικητικού, επιτόπιου ελέγχου και ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, καθώς και η 

επιβεβαίωση των κριτηρίων για τα «νέα τεμάχια», μετά από τυχόν αλλαγή τεμαχίου, όπως 

περιγράφονται στο άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης, για τις περιπτώσεις που έχουν 

εφαρμοστεί κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 - με τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το 

πρόγραμμα. Η ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου πραγματοποιείται από τις ΔΑΟΚ, με 

την εισαγωγή και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων ελέγχου που καταγράφονται στα πρακτικά 

που συντάσσονται κατά την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 

διαβιβάζονται σ’ αυτές, αμελλητί.  

 

ΑΡΘΡΟ 21 

Έλεγχος ένταξης στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων», 
αδειοδοτημένων τεμαχίων από την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων 

φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.  

 

Τα αμπελοτεμάχια στα οποία χορηγήθηκε άδεια σε εφαρμογή του καθεστώτος «Αδειοδότηση 

νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου»  

α) φυτεύονται από τον παραγωγό και ΔΕΝ εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωσης & 

Μετατροπής Αμπελώνων», για τη φύτευσή τους και  

β) δύναται να ενταχθούν σε Σχέδιο Βελτίωσης για τη φύτευσή τους.  

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις ελέγχου : 

1. Αποκλεισμός αμπελοτεμαχίων που αδειοδοτήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του 

καθεστώτος «Αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

αμπέλου», (για κάθε έτος από την 1-1-2016 και μετά) και δεν έχει υλοποιηθεί (φυτευτεί) 

η χορηγηθείσα άδεια φύτευσης από τον παραγωγό. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω 

της εφαρμογής «ΑΔΕΙΕΣ» και του ΣΓΠ-ΕΤ&ΑΜ 

2. Ορθός εντοπισμός τεμαχίων μη καταχωρημένων στο Αμπελουργικό Μητρώο προς 

ένταξη στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων», 

παραγωγού που παράλληλα έχει αδειοδοτηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του 
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καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων (ή έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση 

άδειας κατά τον τρέχον έτος που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα).  

Πραγματοποιείται έλεγχος μέσω του χαρτογραφικού υποβάθρου της εφαρμογής 

«ΑΔΕΙΕΣ» για τη διαπίστωση τυχόν επικαλύψεων ή και σύμπτωσης μεταξύ τεμαχίων 

προς ένταξη στο πρόγραμμα και αδειοδοτημένων τεμαχίων από την εφαρμογή του 

καθεστώτος αδειοδότησης φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

αμπέλου, για κάθε έτος από την 1-1-2016 και μετά.   

Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν ευρήματα από τους παραπάνω ελέγχους, δύναται να 

υποβληθεί αίτηση τροποποίησης από τον παραγωγό, για αλλαγή τεμαχίου που θα 

ενταχθεί στο πρόγραμμα.     

ΑΡΘΡΟ 23 

Εγγυητική επιστολή 
Για την περίπτωση φύτευσης με εγγυητική επιστολή (για τις δράσεις που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί) ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία ενημέρωσης των εγγραφών των 

αμπελοτεμαχίων, ενώ θα πρέπει να επισημαίνεται με τη συμπλήρωση αντίστοιχου πεδίου η 

υποβολή εγγυητικής επιστολής στη φόρμα «ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» του τεμαχίου ή των 

τεμαχίων, που θα εφαρμοστούν οι δράσεις (μέτρα) του προγράμματος βάση αυτής.  

Για το τρέχον έτος και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης αντίστοιχου πεδίου θα 

πρέπει να καταγράφεται η υποβολή εγγυητικής επιστολής στις «Παρατηρήσεις» της φόρμας 

«Ιδιότητες αμπελοτεμαχίου» καθώς και τα στοιχεία της.  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  

 

 

                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακών 
Ενοτήτων  Έδρες τους 

 
2. ΥΠΑΑΤ  

Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 
α) Γραφ. Προϊσταμένου Δ/νσης κ. Δ. Αληφραγκή 
β) Τμήματα Ι & ΙΙΙ  
    Αχαρνών 381, ΤΚ 11143,  Αθήνα 

 
3. ΟΠΕΚΕΠΕ   

Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων  
Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων 
     Δομοκού 5 Τ.Κ., 104 45 ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. ΥΠΑΑΤ  
 

 Γραφείο Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη 

 Γραφείο Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου 

 Προϊσταμένη  Γεν. Δ/νσης  Τροφίμων κ. Χρ. Παπαδημητρίου 

 Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διοικητικής Υποστήριξης  
 κ. Π. Χατζηπαντελή 

 

2. Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έδρες τους 

 
3. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα  86-88 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ 

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

5. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ 
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