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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 157103/ Γ7
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ
Α΄ 78).
2. Την παρ. 43 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 141).
3. Την υπ’ αριθμ. Γ2/4867/28.8.1992 (ΦΕΚ Β΄ 629)
υπουργική απόφαση με θέμα «Σχολικές Δραστηριότη−
τες».
4. Την υπ’ αριθμ. 117302/Γ7/19.10.2007 Εγκύκλιο, με θέμα
«Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων: Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλο−
ντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θε−
μάτων, Comenius – Leonardo da Vinci και e Twinning».
5. Την υπ’ αριθμ. 60990 /Γ7/19.6.2006 (ΦΕΚ Τεύχος Πα−
ράρτημα 126 / 13.7.2006), υπουργική απόφαση με θέμα
«Προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων
και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Την υπ’ αριθμ. 68282/Γ7/6.7.2006 υπουργική απόφαση
με θέμα «Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πολιτιστικών
Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Tο άρθρο 22 του ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄ 80) με θέμα:
«Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακα−
δημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις».
8. Το ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25) με θέμα: «Πνευματική
Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέ−
ματα», αποφασίζουμε:
1. Τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή στα σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνάσια, Λύκεια – ΕΠΑ.

Λ. – ΕΠΑ.Σ.), Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών
Αγώνων:
α. Εικαστικών
β. Μουσικής
γ. Χορού
δ. Θεάτρου
ε. Λογοτεχνίας
2. Την οργάνωση των Αγώνων από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς, με τη συνεργασία των υπηρε−
σιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της
χώρας, οι οποίες έχουν και την ευθύνη της διοργάνωσης
των Περιφερειακών Αγώνων, σε συνεννόηση με τις Διευ−
θύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της χώρας. Στην οργάνωση των Αγώνων συνεργάζονται
επίσης το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, η Ομοσπονδία Λει−
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης και η Ομοσπονδία Ιδιωτι−
κών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.
3. Την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των Πα−
νελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων στο Ινστι−
τούτο Νεολαίας (ν.π.ι.δ.),εποπτευόμενο από το Υπουρ−
γείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο την
υλοποιεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, τις προτάσεις και
τις προδιαγραφές που θέτει η Συντονιστική Επιτροπή
Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων. Το Ιν−
στιτούτο Νεολαίας αναλαμβάνει επίσης τη διενέργεια
έρευνας αγοράς και διαγωνισμών με βάση τις ανάγκες
και συμφώνως προς τις αποφάσεις της Συντονιστικής
Επιτροπής των Πανελληνίων Μαθητικών Καλλιτεχνικών
Αγώνων.
4. Την οργάνωση των Αγώνων που αναφέρονται στην
παρ. 1 της παρούσας απόφασης, σε Περιφερειακό επίπε−
δο. Ως επιστέγασμα των Πανελληνίων Μαθητικών Καλ−
λιτεχνικών Αγώνων, τη διοργάνωση και πραγματοποίη−
ση της Μαθητικής Εβδομάδας Καλλιτεχνικής Έκφρασης
στην Κομοτηνή, χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα, στην
οποία θα λάβουν μέρος οι μαθητές που θα βραβευτούν
με το Α΄ Βραβείο των Περιφερειακών Αγώνων.
Η Μαθητική Εβδομάδα Καλλιτεχνικής Έκφρασης έχει
ως στόχο να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την
ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, δίνοντας την ευκαιρία
στους μαθητές, που έχουν διακριθεί σε Περιφερειακό
επίπεδο, να προβάλλουν το έργο τους σε συμμαθητές
τους απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και στο ευρύ κοινό.
Παράλληλα, δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για γνω−
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ριμίες, επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μα−
θητών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της
Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Aριθμ. 347970
(2)
Πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων
στην Ελλάδα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παράγρα−
φος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη
του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70)
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και
του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως
ισχύουν σήμερα.
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
δ) το ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας
της αμπελουργικής παραγωγής», όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 427/1976 (Α΄ 230) «Περί αντικαταστάσεως, συ−
μπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του
ν.δ. 243/1969».
2. Τους Κανονισμούς. (ΕΚ):
α) υπ’ αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148/6.6.2008)
«Για την Κοινή Οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς»
και ειδικότερα το Κεφ. ΙΙΙ του Τίτλου V «Καθεστώς εκρί−
ζωσης», άρθρα 98−107.
β) υπ’ αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30.6.2008)
«Για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και ειδικότερα το
Κεφάλαιο ΙΙΙ “Καθεστώς εκρίζωσης”», άρθρα 67−75.
γ) υπ’ αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής (L 176/29.6.2001)
«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
υπ’ αριθμ. 1493/1999 όσον αφορά τις πληροφορίες για
την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθη−
ση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την
τροποποίηση του Καν (ΕΚ) 1623/2000».
δ) υπ’ αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270/21.10.2003)
«για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−

σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς» όπως ισχύει κάθε φορά.
ε) υπ’ αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (L 210/31.7.2006)
«Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω−
νικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999».
ζ) υπ’ αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/30.4.2004)
«σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1257/1999 του Συμβουλίου
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευ−
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.)» όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε
και ισχύει.
η) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄
200/1998), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154/1999), το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α΄ 223/2001) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας
της Αγροτικής Δραστηριότητας», το άρθρο 29 παρ. 1−8
του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επί−
λυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστα−
μένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)].
3. Την υπ’ αριθμ. 336045/16.11.2007 (Β΄ 2255) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί
της ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 252806/4.9.2006 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1371/
τ.Β΄/14.9.2006) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδο−
ση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως αχρεωστήτως
καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυ−
ρώσεων».
5. Την υπ’ αριθμ. 375769/22.6.2001 (Β΄ 891) απόφαση
Υπουργού Γεωργίας «Περί της απογραφής του αμπε−
λουργικού δυναμικού παραγωγής−ετήσιες Δηλώσεις
Εσοδείας, Παραγωγής και Αποθεμάτων».
6. Την υπ’ αριθμ. 375770/22.6.2001 (Β΄891) απόφαση
Υπουργού Γεωργίας «Περί της απαγόρευσης φύτευσης
νέων αμπελώνων, Αναδιάρθρωση και Μετατροπή, Ορι−
στική Εγκατάλειψη αμπελώνων και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. 417718/28.11.2001 απόφαση Υπουργού
Γεωργίας (Β΄ 1634) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κε−
φαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκομιδής του Καν. (ΕΚ) υπ’
αριθμ. 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρο−
φορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την πα−
ρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα».
8. Την υπ’ αριθμ. 271562/1.8.2002 (Β΄ 1042) απόφαση
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμών».
9. Την υπ’ αριθμ. 394555/23.10.2000 (Β΄ 1324) απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι,
οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής, για

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
την ένταξη και τον τρόπο πληρωμής των δικαιούχων
στο πρόγραμμα Εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων
στην Ελλάδα (πριμοδότηση εκρίζωσης), σύμφωνα με
τον Καν.(Ε.Κ.) υπ’ αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου και
555/2008 της Επιτροπής.
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ριση των δαπανών καθώς και τη διενέργεια κάθε είδους
ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα των πληρωμών, και
για τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις πληρω−
μές από τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/
Γεωργίας των Ν. Α.

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Πεδίο και περίοδος εφαρμογής − Ορισμοί

Εξαιρέσεις

1. Οι αμπελουργοί δύνανται να λάβουν πριμοδότηση
για την εκρίζωση αμπελώνων (εφεξής «πριμοδότηση
εκρίζωσης»).
2. Η περίοδος εφαρμογής του καθεστώτος εκρίζωσης
αρχίζει από την αμπελοοινική περίοδο 2008−2009 και λή−
γει στο τέλος της αμπελοοινικής περιόδου 2010−2011.
3. Κατά την έννοια εφαρμογής των μέτρων της κοινής
οργάνωσης της αμπελοοινικής αγοράς, η αμπελοοινική
περίοδος αρχίζει την 1η Αυγούστου κάθε έτους και λήγει
την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους και το οικονομικό
έτος αρχίζει την 16η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει
την 15η Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
4. Ορισμοί
α) Εκρίζωση νοείται η πλήρης εξάλειψη όλων των
πρέμνων αμπέλου από έκταση φυτευμένη με άμπελο
σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Καν.(ΕΚ) 479/2008.
β) Φυτευμένη έκταση: Ο αμπελώνας ορίζεται από την
εξωτερική περίμετρο των στελεχών αμπέλου με την
προσθήκη ενός ενδιάμεσου χώρου, το πλάτος του οποί−
ου αντιστοιχεί στο ήμισυ της απόστασης μεταξύ των
γραμμών. Ο προσδιορισμός της φυτευμένης έκτασης
πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδε−
δειγμένα εξασφαλίζει ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον
ισοδύναμη με την απαιτούμενη από το ισχύον τεχνικό
πρότυπο που έχει εκδοθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

1. Εφόσον η συσωρευμένη εκριζωθείσα έκταση φθάσει
το 8% του Εθνικού αμπελώνα, όπως αναφέρεται στο
Παράρτημα VIII του Καν(ΕΚ) 479/2008, η Ελλάδα μπορεί
να αποφασίσει να απορρίψει όλες τις περαιτέρω κατα−
τιθεμένες αιτήσεις.
2. Όταν η συσωρευθείσα εκριζωθείσα έκταση για μια
περιφέρεια της χώρας φθάσει το 10% του αμπελώνα
της δύναται να αποφασισθεί η απόρριψη όλων των πε−
ραιτέρω κατατιθεμένων αιτήσεων.
3. Η χώρα μας δύναται να κηρύξει τις αμπελουργι−
κές εκτάσεις που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές και
απόκρημνες περιοχές μη επιλέξιμες για το καθεστώς
εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων.
4. Η χώρα μας δύναται να κηρύξει εκτάσεις μη επιλέ−
ξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης, σε περίπτωση που
η εφαρμογή του καθεστώτος μπορεί να είναι μη συμ−
βατή για περιβαλλοντικούς λόγους. Οι εκτάσεις που
κηρύσσονται μη επιλέξιμες δεν υπερβαίνουν το 3% του
συνολικού αμπελώνα, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII.
του Καν(ΕΚ) 479/2008.
5. Η χώρα μας δύναται να κηρύξει αμπελουργικές
εκτάσεις των νησιών του Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων,
εξαιρουμένων της Κρήτης και της Εύβοιας, μη επιλέξιμες
για το καθεστώς εκρίζωσης.
6. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 έως 5 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Η Ελλάδα παρέχει στους παραγωγούς των οποί−
ων οι εκτάσεις είναι ή κηρύσσονται μη επιλέξιμες κατ’
εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 5, προτεραιότητα για
τη χορήγηση άλλων μέτρων στήριξης που προβλέπονται
στον Καν(ΕΚ) 479/2008, και ιδίως, κατά περίπτωση, του
μέτρου αναδιάρθρωσης και μετατροπής στο πλαίσιο
των προγραμμάτων στήριξης και των μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
Ως αρμόδιες αρχές για την υλοποίηση του προγράμ−
ματος ορίζονται οι κάτωθι:
1. Η Διεύθυνση Π.Α.Π. Δενδροκηπευτικής για την έκδο−
ση των Υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρ−
μογής, των σχετικών εγκυκλίων, την παρακολούθηση,
υλοποίηση και συγκέντρωση στοιχείων από τις Διευ−
θύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας των Ν. Α. του
προγράμματος εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων
στην Ελλάδα.
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας
των οικείων Ν. Α. για την ενημέρωση των ενδιαφερομέ−
νων, την αποδοχή και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων
αιτήσεων, για τη διενέργεια των διοικητικών και των
πρωτοβάθμιων επιτοπίων ελέγχων, την επιβολή κυρώ−
σεων, καθώς και για την αναγνώριση και εκκαθάριση
της σχετικής δαπάνης, και την αποστολή των πινάκων
συγκεντρωτικών στοιχείων, αποτελεσμάτων των ελέγ−
χων, την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, κ.λ.π. στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και
Εγκυκλίους του Υπ.Α.Α.Τ..
3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
πληρωμής, την αναγνώριση της δαπάνης, την εκκαθά−

Άρθρο 4
Όροι επιλεξιμότητας
1. Η πριμοδότηση εκρίζωσης χορηγείται μόνον και
εφόσον ισχύουν τα κάτωθι:
α) Η σχετική έκταση πληρεί τους όρους επιλεξιμότη−
τας σύμφωνα με το άρθρο 100 του Καν (ΕΚ) 479/2008:
i. δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα
τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής κατά τις δέκα
(10) αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αί−
τησης εκρίζωσης.
ii. δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης
κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε (5) αμπελο−
οινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρί−
ζωσης,
iii. καλλιεργείται,
iv. δεν είναι μικρότερη από 0,1 εκτάριο,
v. δεν έχει φυτευτεί κατά παράβαση οποιασδήποτε
εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης,
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vi. είναι φυτευμένη με οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου
ταξινομημένη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
24 του Καν (ΕΚ) 479/2008.
β) Η σχετική έκταση δεν έχει φυτευθεί με χορήγηση
δωρεάν δικαιώματος φύτευσης από το Εθνικό Αποθε−
ματικό κατά τις δέκα (10) αμπελοοινικές περιόδους που
προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης.
2. Οι εκτάσεις που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δι−
ευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του
Καν (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και το άρθρο 86 παράγραφος
1 του Καν (ΕΚ) 479/2008 είναι επιλέξιμες για την πριμο−
δότηση εκρίζωσης.
Άρθρο 5
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα − Πληρωμές
1. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν αίτηση
για πριμοδότηση εκρίζωσης στη Διεύθυνση Αγροτι−
κής Ανάπτυξης/Γεωργίας, στο αμπελουργικό μητρώο
της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, από 30 Ιουνίου έως
1 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. Για τη διευκόλυνση της
διαδικασίας τηρείται στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανά−
πτυξης/ Γεωργίας ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου για την
παρακολούθηση του προγράμματος.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις κατατίθενται δίχως
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, όπως
ορίζονται στα άρθρα 4 και 6 της παρούσης, οι αρμόδιες
τοπικές υπηρεσίες τηρούν ξεχωριστό αρχείο για τις
αιτήσεις αυτές.
2. Σε κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας
συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, για τη διενέργεια
διοικητικού ελέγχου για την επιλεξιμότητα όλων των
αιτήσεων που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 4
της παρούσης. Οι επιλέξιμες αιτήσεις καταχωρούνται
στο σύστημα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσης.
3. Σε κάθε Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας,
μετά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου των αιτή−
σεων για πριμοδότηση εκρίζωσης, τα αποτελέσματα
των επιλέξιμων αιτήσεων αναρτώνται σε πίνακα επί
δεκαημέρου σε γνώση των ενδιαφερομένων για διορ−
θώσεις λαθών, μετά την παρέλευση του οποίου καθί−
στανται οριστικοί. Ο οριστικός πίνακας αποστέλλεται
άμεσα με e−mail στη διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής
– Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών έως 5 Οκτωβρίου
έκαστου έτους.
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, ει−
δοποιούν τους παραγωγούς για την πραγματοποίηση
των επιτόπιων ελέγχων στις εκτάσεις τους, σύμφωνα με
την υποδειχθείσα μεθοδολογία που απορρέει από τις
κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με τη σειρά προτεραι−
ότητας της παραγράφου 2 και ορίζουν την ημερομηνία
πραγματοποίησής τους, αρχίζοντας τους ελέγχους από
τις εκτάσεις που πληρούν το κριτήριο του εδαφίου α)
της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσης.
5. Στην περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του άρ−
θρου 12 παράγρ. 2 της παρούσης, έχουν εφαρμογή τα
διαλαμβανόμενα του άρθρου 2 παράγρ. 4 και 5 του
Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το
άρθρο 71 του Καν(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αρχίζουν το αργότερο στις 15
Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται έως και 31 Δεκεμβρίου
έκαστου έτους. Ο προσδιορισμός της φυτεμένης έκτα−
σης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ.

4 στοιχείο β) της παρούσης. Οι αρμόδιες τριμελείς επι−
τροπές επιτόπιων ελέγχων βεβαιώνουν επίσης και την
καλή παραγωγική κατάσταση του αμπελώνα.
7. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας μετά
την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων, προβαίνουν
στη σύνταξη καταστάσεων ανά κριτήριο με τους επιλέ−
ξιμους παραγωγούς, τις εκτάσεις και τα αναλογούντα
ποσά και στην άμεση δημοσιοποίηση αυτών με κάθε
πρόσφορο μέσο (ανάρτηση σε κοινόχρηστους χώρους
κλπ.) επί 10ήμερο σε γνώση των ενδιαφερομένων για
διορθώσεις λαθών μετά την παρέλευση των οποίων
καθίστανται οριστικοί.
8. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, μετά την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας κοινοποιούν άμε−
σα με e−mail τις οριστικές καταστάσεις επιτόπιων ελέγ−
χων ανά κριτήριο στο τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το
βραδύτερο έως 10 Ιανουαρίου έκαστου έτους.
9. Η Διεύθυνση ΠΑΠ−Δενδροκηπευτικής, έως 20 Ιανουα−
ρίου έκαστου έτους, κατανέμει τις εκτάσεις και τα ποσά
που αντιστοιχούν στους υποψήφιους προς ένταξη στο
πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων παραγω−
γούς, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας.
10. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας εκδί−
δουν άμεσα απόφαση έγκρισης στο πρόγραμμα για
κάθε ένα επιλέξιμο παραγωγό έως 1 Φεβρουαρίου έκα−
στου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγρ. 5 του
Καν(εκ) 479/2008.
11. Εκρίζωση αμπελοτεμαχίων
Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης, οι δικαιούχοι
της πριμοδότησης εκρίζωσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση
από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας, προβαί−
νουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους
μέχρι και την 1η Μαΐου έκαστου έτους και ενημερώνουν
εγγράφως τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας για
την καταβολή της αντίστοιχης ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση
και μόνο για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του προ−
γράμματος, ήτοι την αμπελοοινική περίοδο 2008/2009,
η εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων μπορεί να πραγματο−
ποιηθεί έως και την 31η Μαΐου 2009.
12. Πιστοποίηση εκρίζωσης
Η πιστοποίηση της εκρίζωσης των αμπελοτεμαχίων
πραγματοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο σταδιακά
έως 15 Ιουνίου έκαστου έτους από τις Δ/νσεις Αγρο−
τικής Ανάπτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. και συντάσσεται
σχετικό πρακτικό. Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων
ελέγχων για τη διαπίστωση της εκρίζωσης, η οικεία Δι−
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας συντάσσει και
δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο την κατάσταση
με τους δικαιούχους του προγράμματος.
13. Πληρωμές
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας υποβάλ−
λουν τις καταστάσεις των δικαιούχων παραγωγών για
πριμοδότηση εκρίζωσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το αργότερο
έως 1 Ιουλίου έκαστου έτους. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανά−
πτυξης/Γεωργίας των Ν.Α. κοινοποιούν συγκεντρωτικές
καταστάσεις στο τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις ένταξης – Προτεραιότητα ένταξης
1. Προϋποθέσεις ένταξης
1.1. Δικαίωμα ένταξης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Δικαίωμα πρόσβασης στο πρόγραμμα, μετά από
αίτηση τους, έχουν οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμε−
ταλλεύσεων που διατηρούν, στοιχειοθετούν ή αποκτούν
δικαίωμα για το σκοπό αυτό από την αμπελουργική
περίοδο 1998–1999 και εντεύθεν.
Ως κάτοχοι θεωρούνται φυσικά ή Νομικά πρόσωπα,
Οινοποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν παράλληλα
αμπελουργική εκμετάλλευση, Ομάδες ή Οργανώσεις
παραγωγών και Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
που προβαίνουν στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικι−
λιών αμπέλου για παραγωγή οίνων προστατευόμενης
ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγρα−
φικής ένδειξης ή οίνων, με ένδειξη της οινοποιήσιμης
ποικιλίας αμπέλων (ποικιλιακοί οίνοι) ή άλλων οίνων.
β) Όσοι έχουν καταθέσει δήλωση αμπελοκαλλιέργειας
στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφο−
ριών για το Αμπελουργικό Μητρώου.
γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης εκ−
μετάλλευσης μέχρι τη 15 Μαΐου και έχουν καταχωρηθεί
σε αυτήν τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια.
δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των αιτού−
ντων στο πρόγραμμα είναι η εκπλήρωση των υποχρεώ−
σεων που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινοτικής
και εθνικής αμπελοοινικής νομοθεσίας.
1.2. Επιλεξιμότητα
Η πριμοδότηση της εκρίζωσης δύναται να χορηγη−
θεί:
α) Eφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς ότι ο οικείος αμπε−
λώνας καλλιεργείται ορθά και με την επιφύλαξη της
πραγματοποίησης επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 81 του Καν. (ΕΚ) 555/2008, και του
άρθρου 5 παρ. 6 της παρούσης.
β) Έχει κατατεθεί για το υπό εκρίζωση αμπελοτεμάχιο
(κωδικός αμπελοτεμαχίου) δήλωση συγκομιδής σύμφω−
να με το άρθρο 2 του Καν(ΕΚ)1282/2001 για:
i) τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους
που προηγούνται της έναρξης ισχύος του Καν (ΕΚ) αριθ.
479/2008, και
ii) τις τρεις (3) αμπελουργικές περιόδους που προη−
γούνται της εκρίζωσης.
γ) Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου β) απαλλάσσονται,
από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή
το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) του Καν (ΕΚ)
1282/2001, οι παραγωγοί που αποδεικνύουν την παρα−
γωγή των σταφυλιών τους βάσει της δήλωσης που
προσδιορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφο 2 στοιχείο γ)
ή της δήλωσης παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο
4 παράγραφο 1 του Καν(ΕΚ) 1282/2001.
δ) Λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών συνθηκών
απαλλάσσονται οι παραγωγοί από τα οριζόμενα στην
παράγραφο β) δικαιολογητικά, εφόσον προσκομίσουν
αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο
αμπελώνας καλλιεργήθηκε ορθά. Στην περίπτωση αυτή,
απαραίτητη είναι και η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης
του αιτούντος επεξηγηματική των λόγων που δεν κα−
τατέθηκε δήλωση συγκομιδής.
ε) Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη ούτε η
δήλωση συγκομιδής ούτε η δήλωση που αναφέρεται
στο άρθρο 2 στοιχείο γ) ή στο άρθρο 4 παράγραφος
1 του Καν.(ΕΚ) 1282/2001 για δεόντως αιτιολογημένους
λόγους, είναι δυνατή η αποδοχή της δήλωσης παρα−
γωγής οινοποιείου, κ.λ.π. στην οποία περιλαμβάνεται
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ή αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός έχει παραδώσει τη
σταφυλική του παραγωγή προς οινοποίηση και από την
οποία είναι δυνατή, κατά περίπτωση, η ταυτοποίηση
των προς εκρίζωση αμπελοτεμαχίων και η (παραχθείσα)
παραδοθείσα ποσότητα.
ζ) Για την αποδοχή της αίτησης πληρωμής, πρέπει να
διασφαλίζεται ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότη−
τας του άρθρου 4 της παρούσης.
η) Για τον προσδιορισμό του ύψους της πριμοδότη−
σης είναι αναγκαία η ύπαρξη δηλώσεων συγκομιδής
πέντε περιόδων (2003/2004−2007/2008) από τις οποίες
αποκλείονται δύο, δηλαδή η μεγαλύτερη και η μικρό−
τερη σε απόδοση χρονιές σύμφωνα με το άρθρο 69
παρ. 2 του Καν(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής. Στην πε−
ρίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών συνθηκών που
έπληξαν την εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση για
περισσότερες από μία περιόδους, το άρθρο 69, παρ. 2,
σημείο β) καθορίζει ότι ο παραγωγός έχει το δικαίωμα
να ζητήσει να υπολογισθούν για τη μέση απόδοση της
εκμετάλλευσης του οι εναπομείναντες ως άνω περίο−
δοι που δεν υπέστησαν ζημιές. Στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται σαφής τεκμηρίωση των εξαιρετικών δυσμε−
νών συνθηκών ή ανωτέρας βίας και κατάθεση έγκυρων
αποδεικτικών στοιχείων.
2. Κριτήρια προτεραιότητας ένταξης.
Η κατάταξη των επιλέξιμων παραγωγών, στην περί−
πτωση που επιβάλλεται από την Ε.Ε. στα Κ−Μ ενιαίο
ποσοστό μείωσης της έκτασης και των αντίστοιχων
διαθέσιμων κονδυλίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102
παραγρ. 3 και 4 του Καν(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου,
διαμορφώνεται με τα κριτήρια προτεραιότητας που
αναφέρονται κατωτέρω:
α) Πρώτη προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες των
οποίων η αίτηση για πριμοδότηση εκρίζωσης καλύπτει
ολόκληρη την έκταση του αμπελώνα τους.
β) Δεύτερη προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες που η
ηλικία τους είναι 55 ετών και άνω κατά την υποβολή
της αίτησης.
Η σειρά κατάταξης των επιλέξιμων παραγωγών στα
ανωτέρω κριτήρια γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μεγέ−
θους της προς εκρίζωση έκτασης.
Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων σύμφωνα με τα ανωτέ−
ρω κριτήρια συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των διαθε−
σίμων κονδυλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
71 παραγρ. 1 του Καν(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 7
Πολλαπλή συμμόρφωση
Ο γεωργός υποχρεούται να συμμορφώνεται, με τις κα−
νονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική
και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα άρθρα 3
έως 7 του Καν (ΕΚ) 1782/2003 για χρονική περίοδο τριών
ετών από την καταβολή ενίσχυσης από το πρόγραμμα
εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα.
Άρθρο 8
Δικαιώματα αναφύτευσης
Οι εκριζωθείσες εκτάσεις για τις οποίες έχει χορηγη−
θεί πριμοδότηση εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσης δεν παρέχουν δικαιώματα αναφύτευσης.
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Άρθρο 9
Πριμοδότηση εκρίζωσης
Το ύψος της πριμοδότησης εκρίζωσης ανάλογα με
την κλίμακα απόδοσης οίνου ανά εκτάριο καθορίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος
(2008−2011), στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα XV του Καν (ΕΚ) 555/2008:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Παραδοσιακή
απόδοση ανά εκτάριο
σε εκατόλιτρα οίνου
(hl/ha)

≤20
>20 και ≤30
>30 και ≤40
>40 και ≤50
>50 και ≤90
>90 και ≤130
>130 και ≤160
>160

Ποσά ανά εκτάριο σε ευρώ
Εγκριθείσες
αιτήσεις
το 2008/2009
1 740
4 080
5 040
5 520
7 560
10 320
13 320
14 760

Εγκριθείσες Εγκριθείσες
αιτήσεις
αιτήσεις
το 2009/2010 το 2010/2011
1 595
1 450
3 740
3 400
4 620
4 200
5 060
4 600
6 930
6 300
9 460
8 600
12 210
11 100
13 530
12 300

την 1η Αυγούστου έκαστου έτους και για πρώτη φορά
την 1η Αυγούστου 2008.
β) τη συνολική έκταση και τα ποσά που καλύπτουν
οι αιτήσεις που κατατέθηκαν κατανεμημένες ανά περι−
φέρεια και ανά κλίμακα αποδόσεων σε οίνο έως τις 15
Οκτωβρίου έκαστου έτους.
γ) τις αποδεκτές αιτήσεις κατανεμημένες ανά πε−
ριφέρεια και ανά κλίμακα αποδόσεων σε οίνο και το
συνολικό ποσό των πριμοδοτήσεων εκρίζωσης που
καταβάλλονται ανά περιφέρεια, έως την 1η Μαρτίου
έκαστου έτους.
δ) τις εκτάσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο εκρίζω−
σης κατανεμημένες ανά περιφέρεια και ανά κλίμακα
αποδόσεων και το συνολικό ποσό των πριμοδοτήσεων
εκρίζωσης που καταβλήθηκαν ανά περιφέρεια, έως την
1η Δεκεμβρίου έκαστου έτους για την προηγούμενη
αμπελοοινική περίοδο.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη
τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς πόρους έως τις 15
Νοεμβρίου έκαστου έτους. Εάν το συνολικό ποσό που
κοινοποιείται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη προς
έγκριση υπερβαίνει τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς
πόρους τότε η Επιτροπή καθορίζει ένα ενιαίο ποσοστό
μείωσης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου
102 του Καν(ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου.

Άρθρο 10

Άρθρο 13

Χρηματοδοτήσεις

Κυρώσεις

1. Το ύψος των κονδυλίων για την εφαρμογή του προ−
γράμματος εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην
Ελλάδα καθορίζεται ανά οικονομικό έτος από την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των προβλεπόμενων ορίων
του Παρατήματος VIII του Καν(ΕΚ) 479/2008.
2. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε. Ε.
3. Η Ελλάδα δύναται να χορηγήσει συμπληρωματική
εθνική ενίσχυση που δεν υπερβαίνει το 75% της χορη−
γούμενης πριμοδότησης εκρίζωσης βάσει του άρθρου
106 του Καν(ΕΚ) 479/2008.

Οι αιτήσεις υπόκεινται σε συστηματικό και ενδελεχή
έλεγχο για την διαπίστωση της ακρίβειας των δηλωθέ−
ντων στοιχείων, της εγκυρότητας των προσκομισθέντων
εγγράφων και της υλοποίησης των μέτρων βάσει των
όρων συμμετοχής και εντός των καθορισμένων χρονοδι−
αγραμμάτων. Ο εντοπισμός διαφορών και η διαπίστωση
παρατυπιών ή δόλου θα αντιμετωπίζονται με την επιβο−
λή των προβλεπομένων από την νομοθεσία κυρώσεων
συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.
Οι κυρώσεις μπορεί να είναι καθαρά οικονομικές και
να αφορούν μείωση ή μηδενισμό της επιδότησης που
δικαιούται ο παραγωγός. Σε σοβαρότερες κατηγορίες
όπως δόλος, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει
και στην ποινική δίωξη των παραγωγών.
Οι κυρώσεις είναι οι παρακάτω:
1. Η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται, στην περίπτωση
που ο παραγωγός ή ο αντιπρόσωπός του, αρνηθούν ή
παρεμποδίσουν τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες.
2. Κατά την εξακρίβωση των συγκεκριμένων εκτάσε−
ων που έχουν αναφερθεί ανωτέρω εφαρμόζεται ανοχή
5%.
3. Εάν η ελεγχθείσα έκταση βρεθεί μεγαλύτερη από
την αποδεκτή έκταση του αμπελουργικού μητρώου
(Α.Μ.), η αποδεκτή έκταση του Α.Μ. ισχύει για τον υπο−
λογισμό της ενίσχυσης.
4. Εάν διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ της αποδε−
κτής έκτασης του Α.Μ. και της ελεγχθείσας έκτασης,
οι οποίες οφείλονται σε παρατυπίες που διαπράχθηκαν
εκ προθέσεως, δεν χορηγείται η ενίσχυση, την οποία
θα δικαιούνταν ο παραγωγός για το εν λόγω ημερολο−
γιακό έτος στο πλαίσιο του προγράμματος εκρίζωσης
αμπελουργικών εκτάσεων.
5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γεωργός δεν έχει συμ−

Άρθρο 11
Ενιαία ενίσχυση
Στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς
εκρίζωσης χορηγούνται, κατά το έτος που ακολουθεί
την εκρίζωση, δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης ίσα προς
τον αριθμό εκταρίων για τα οποία έλαβαν πριμοδό−
τηση εκρίζωσης. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων
ενίσχυσης ισούται προς τη μέση περιφερειακή αξία των
δικαιωμάτων της αντίστοιχης περιοχής. Ωστόσο, η μο−
ναδιαία αξία δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα 350
EUR/εκτάριο. Η διαδικασία χορήγησης των δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Ελλάδα ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τα παρακάτω
α) τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν μη επιλέξιμες για
ένταξη στο πρόγραμμα εκρίζωσης, και την αιτιολογία
για τη μη επιλεξιμότητά τους σύμφωνα με τις παρα−
γράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 3 της παρούσης, μέχρι
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μορφωθεί όσον αφορά την εκμετάλλευσή του, κατά
την χρονική περίοδο των τριών ετών που έπεται της
καταβολής πριμοδότησης εκρίζωσης, με τις κανονι−
στικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις απαιτήσεις για
την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που
αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 του κανονισμού (ΕΚ)
1782/2003 και εφόσον η μη συμμόρφωση είναι αποτέλε−
σμα ενέργειας ή παράλειψης για την οποία ευθύνεται
άμεσα ο γεωργός, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται ή
ακυρώνεται εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη
σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και
την επανάληψη της μη συμμόρφωσης, και ενδεχομένως
ο γεωργός υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις εν
λόγω διατάξεις.
6. Σε περίπτωση που ο παραγωγός αθετήσει την συμ−
βατική του υποχρέωση με αποτέλεσμα να μην ολοκλη−
ρώσει πλήρως την εκρίζωση του συνόλου της επιλέξιμης
έκτασης του αμπελώνα ή δεν έχει τηρήσει με ακρίβεια
τις όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα
εφαρμογής του, η οικεία Διεύθυνση Αγροτικής έχει δι−
καίωμα να απορρίψει την αίτηση του για την καταβολή
της οικονομικής ενίσχυσης.
7. Σε περίπτωση που ο παραγωγός αποφασίζει να
αποσύρει την αίτηση εκρίζωσης μετά την λήξη της προ−
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων, θα υπόκειται, δυνάμει
του άρθρου 70 παρ. 2 του Καν(ΕΚ) αριθ. 555/2008 της
Επιτροπής σε πρόστιμο 100 ευρώ με κατάθεση παρα−
βόλου υπέρ του ΚΤΓΚ και Δασών του Υπ.Α.Α.&Τ.
8. Δεν επιβάλλεται ποινή αν ο δικαιούχος μπορεί να
αποδείξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ότι δεν έγινε
ψευδής δήλωση.
9. Οι ανωτέρω κυρώσεις εφαρμόζονται ανεξάρτητα η
μία από την άλλη.
10. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν θίγουν τις πρόσθετες
κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με οποιεσδήποτε
άλλες διατάξεις του κοινοτικού ή εθνικού δικαίου.
11. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων περιστάσεων
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μεμονωμένες
περιπτώσεις, αναγνωρίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις
ανωτέρας βίας:
• Θάνατος του παραγωγού.
• Μακρόχρονη επαγγελματική ανικανότητα του πα−
ραγωγού.
• Οι συγκεκριμένες εκτάσεις να περιλαμβάνονται σε
περιφέρειες που έχουν πληγεί από φυσικές θεομηνί−
ες.
• Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που κατά την νο−
μολογία των εθνικών δικαστηρίων ή του Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) μπορεί να θεωρηθεί
περίπτωση ανωτέρας βίας.
• Απαλλοτρίωση σημαντικού τμήματος του αμπελο−
τεμαχίου που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, εφόσον δεν
ήταν προβλέψιμη την ημέρα της αίτησης για ένταξη
στο πρόγραμμα.
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Οι ανωτέρω περιπτώσεις βεβαιώνονται ή πιστοποιού−
νται από τις επίσημες αρμόδιες, κατά περίπτωση, διοι−
κητικές αρχές ή τους αναγνωρισμένους οργανισμούς
από το κράτος και χορηγείται σχετική βεβαίωση.
Αιτήσεις για την αναγνώριση λόγων ανωτέρας βίας,
είτε έκτακτων ή εξαιρετικών περιστάσεων με τις σχετι−
κές κατά περίπτωση αποδείξεις στοιχειοθέτησής τους,
υποβάλλονται εγγράφως εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της εκμε−
τάλλευσης είναι σε θέση να το πράξει (άρθρο 39 του
Καν(ΕΚ)817/2004), στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγρο−
τικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας αποστέλλεται από
τις εν λόγω Υπηρεσίες πλήρης φάκελος στη Διεύθυνση
Άμεσων Ενισχύσεων, Τμήμα Συμβατών Καθεστώτων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε δικαιούχο που επικαλείται τα
προαναφερθέντα, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (πι−
στοποιητικά, βεβαιώσεις), καθώς και οποιαδήποτε άλλα
στοιχεία, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά του.
Οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ενστάσεων – αντιρ−
ρήσεων αξιολογούνται από την αρμόδια αρχή αναγνώ−
ρισης και εκκαθάρισης δαπάνης.
Άρθρο 14
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων καθορίζονται:
α. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, οι
εξαιρέσεις ένταξης εκτάσεων στο πρόγραμμα, η διαδι−
κασία των ενστάσεων και η λήψη όλων των απαραίτη−
των μέτρων στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
β. Οι εκτάσεις που εντάσσονται στο μέτρο της εκρί−
ζωσης αμπελώνων καθώς και το ύψος των κονδυλίων
για κάθε αμπελουργική περίοδο.
γ. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος κατα−
βολής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 15
Παράλληλα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής
Νομοθεσίας του αμπελοοινικού τομέα.
Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 30 Ιουνίου 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02025080912080008*
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