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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για το μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων
(Ε.Γ.Τ.Ε.) εκτός ΟΣΔΕ, το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αρμόδιο για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων,
σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Κ.Υ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης για το μέτρο
«Πρώιμης Συγκομιδής» περιγράφεται στην ακόλουθη νομοθεσία:
1. Καν. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της
κοινής οργάνωσης των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
Κανονισμών 922/72, 234/75, 1037/2001 & 1234/2007.
2. Καν. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού 1083/2006.
3. Καν. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των Κανονισμών 352/78, 165/94, 2799/98, 814/2000, 1290/2005 και
485/2008 του Συμβουλίου.
4. Καν. 1149/2016 κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα εθνικά
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και στην τροποποίηση του κανονισμού
555/2008 της Επιτροπής.
5. Καν. 1150/2016 εκτελεστικός της επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα
εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Καν. 256/2017 εκτελεστικός της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό 1150/2016
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα εθνικά προγράμματα στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα.
7. Καν. 907/2014 κατ’ Εξουσιοδότηση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στους
οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, στη δημοσιονομική διαχείριση,
εκκαθάριση λογαριασμών, στις εγγυήσεις και στη χρήση του ευρώ.
8. Καν. 908/2014 εκτελεστικός της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, στη δημοσιονομική διαχείριση,
στην εκκαθάριση λογαριασμών, στους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, στις εγγυήσεις και
στη διαφάνεια.
9. Καν. 555/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς
όσον αφορά στα προγράμματα στήριξης, στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, στο δυναμικό
παραγωγής και στους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.
10. Καν. 202/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008
όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο
με τρίτες χώρες.
11. Καν. 273/2018 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων, στο αμπελουργικό μητρώο, στα συνοδευτικά έγγραφα και στην
πιστοποίηση, στα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, στις υποχρεωτικές δηλώσεις, στις
κοινοποιήσεις και στη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και στη συμπλήρωση του
κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, στην τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής
555/2008, 606/2009 και 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 436/2009 της
Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 560/2015της Επιτροπής.
12. Καν. 274/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το
καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και
εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς
ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού 561/2015 της Επιτροπής.
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13. Καν. 600/2020 της Επιτροπής, σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
892/2017, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1368/2015 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 39/
2017 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που
προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
14. Καν. 532/2020

της Επιτροπής, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους

κανονισμούς (ΕΕ) 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 892/2017, (ΕΕ) 1150/2016,
(ΕΕ) 274/2018, (ΕΕ)39/2017, (ΕΕ) 1368/2015 και (ΕΕ) 1240/2016 όσον αφορά σε ορισμένους
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής.
15. Καν. 78/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 600/2020 σχετικά με
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) 892/2017, τον κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016, τον κανονισμό
(ΕΕ) 615/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 1368/2015 και τον κανονισμό (ΕΕ) 39/2017 της Επιτροπής
όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία
COVID-19.
16. Καν. 374/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
884/2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) 891/2017 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016.
17. Καν. 95/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
592/2020 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του
κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με
αυτήν.
18. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης
του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του
Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
19. Την Υ.Α. 2454/235853/20-09-2019 με θέμα «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 1308/2013, 273/2018 και 274/2018 σχετικά με τη
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
3.1 Στόχος του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας με στόχο να:
1. Αποκαθίσταται ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να
αποφευχθεί η κρίση σ΄ αυτήν, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, διατηρώντας τες
ή καθιστώντας τες οικονομικά βιώσιμες.
2. Εντάσσονται εκμεταλλεύσεις μεγέθους ίσο ή μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% των εγκεκριμένων αιτήσεων (ποσοτικοποιημένος στόχος).
3.2 Περίοδος Εφαρμογής
Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, το
μέτρο «πρώιμης συγκομιδής» υλοποιείται για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, σε αμπελώνες
οινοπαραγωγής, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος στήριξης του αμπελοοινικού τομέα,
σύμφωνα με το άρθρο 47, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
3.3 Δράσεις
3.3.1. Επιλέξιμες Δράσεις
Ως επιλέξιμη δράση στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των
σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό
τις προϋποθέσεις ότι:
i.

Η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αμπελοτεμάχια και

ii.

Η παραγωγή των αμπελοτεμαχίων είναι μηδενική, ήτοι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν
έχει παραμείνει στα εν λόγω αμπελοτεμάχια πέραν των οριζόμενων καταληκτικών
ημερομηνιών 1.

3.3.2. Μη Επιλέξιμες Δράσεις
Ως μη επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται:
i.

Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με
τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών.

1

Άρθρο 16 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
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Η πλήρης ή μερική ζημία 2 των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας 3 , ή δυσμενούς κλιματικού

ii.

φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία 4 , πριν την ημερομηνία της πρώιμης
συγκομιδής.
Η πλήρης ή ολική ζημία5 μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της

iii.

περιόδου συγκομιδής.
Στις περιπτώσεις Νο (i), (ii) δεν χορηγείται οικονομική ενίσχυση. Στην περίπτωση Ν ο (iii) δεν
χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για
την ήδη επιδοτούμενη έκταση.
3.4. Οικονομική Στήριξη – Χρηματοδότηση Προγράμματος
Η οικονομική στήριξη για το μέτρο της πρώιμης συγκομιδής χορηγείται :
•

Ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης.

•

Για κάλυψη ποσοστού 60 % του συνόλου του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της
απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν
λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση6.

Η χρηματοδότηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής πραγματοποιείται εξ΄ ολοκλήρου από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (100% ενωσιακή χρηματοδότηση).
Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής καθορίζεται
σύμφωνα με το «Εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023».
Για την αμπελοοινική 2020-2021, το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων ανέρχεται σε:
369.000€7.
3.5. Αρμόδιες Αρχές για την Εφαρμογή του Προγράμματος
Ως αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του μέτρου της Πρώιμης Συγκομιδής ορίζονται οι ακόλουθες8:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης & Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), η οποία είναι υπεύθυνη για:
•

Εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου και
σχετικών εγκυκλίων.

•

Τελική κατάταξη των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας.

2

Παρ.1 του άρθρου 20 του Καν(ΕΕ) 1149/2016
Κατά την έννοια του της παρ. 9 του άρθρου 2 του Καν(ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.
4
Κατά την έννοια του της παρ. 16 του άρθρου 2 του Καν(ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής.
5 Παρ.2 του άρθρου 20 του Καν(ΕΕ) 1149/2016
6 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 95/2020 και κατά παρέκκλιση της παρ. 3, του άρθρου 47 του Καν(ΕΕ) 1308/2013.
7 Παρ.1 του άρθρου 9 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α..
8 Άρθρο 3 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
3
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•

Κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά παραγωγό.

•

Παρακολούθηση και έλεγχο εφαρμογής του μέτρου.

•

Εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων των αμπελοτεμαχίων στα οποία πραγματοποιήθηκε
το μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» και αποστολή αυτών στον Οργανισμό Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

•

Συλλογή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και την αποστολή τους στην Ε.Ε.

2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας οι οποίες είναι υπεύθυνες για:
•

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων, παραλαβή και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων,
διενέργεια εξέτασης ενστάσεων.

•

Διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων.

•

Έλεγχο φακέλων πληρωμής, αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, ανάκτηση τυχόν
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και την επιβολή κυρώσεων.

3. Το Τμήμα I της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδιο για την
έγκαιρη αποστολή όλων των απαραίτητων στοιχείων των δηλώσεων συγκομιδής για τις
αμπελουργικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020 από την Ψηφιακή Υπηρεσία Υποβολής
Δηλώσεων Συγκομιδής, όπως αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
4. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)9 είναι υπεύθυνος10 για:
•

Διενέργεια διασταυρωτικού γεωχωρικού ελέγχου, μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των αμπελοτεμαχίων στα οποία επιβεβαιώθηκε με
επιτόπιο έλεγχο από τις Δ.Α.Ο.Κ. η πραγματοποίηση του μέτρου της «Πρώιμης
Συγκομιδής».

•

Διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων.

•

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

•

Διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία των παραγωγών, των αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία της
ενίσχυσης 11 που έλαβαν σε εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, μετά την
ολοκλήρωση των πληρωμών, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του

9

Οργανισμός Πληρωμών βάσει του άρθρου 14 του Ν. 2637/1998.
Παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ΄αριθ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
11 Η οποία χορηγείται ως οικονομική αποζημίωση.
10
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ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να αποσταλεί στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.).
3.6. Δικαιούχοι του Προγράμματος – Επιλέξιμες & Μη επιλέξιμες Εκτάσεις
3.6.1. Δικαιούχοι
Δικαίωμα στήριξης στον εν λόγω μέτρο μπορούν να έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και
Οργανώσεις Παραγωγών, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της
εκμετάλλευσής τους βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.12
Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου
γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, εφόσον είναι κάτοχος
αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο 13 και ο ίδιος είναι
καταχωρημένος στο Αμπελουργικό Μητρώο, ως αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την
ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος.
3.6.1.1. Υποχρεώσεις Δικαιούχων Ενίσχυσης
Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στήριξης κατά την υλοποίηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής,
καθώς και οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται ως ακολούθως14:
i.

Υλοποίηση του μέτρου βάσει των εγκριθέντων στοιχείων στην απόφαση ένταξης.

ii.

Μη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δικαιούχων ή τροποποίηση των στοιχείων
των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης
του προγράμματος, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

iii.

Μη συγκομιδή σταφυλικής παραγωγής από το/τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια.

iv.

Υποβολή μηδενικής Δήλωσης Συγκομιδής για τα ενταγμένα αμπελοτεμάχια στο μέτρο της
πρώιμης συγκομιδής.

3.6.2. Επιλέξιμες Εκτάσεις
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε εκτάσεις οι οποίες είναι:
•

φυτεμένες με ταξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου15,

•

καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο,

και για τις οποίες έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς:

12

Άρθρο 17 του Καν(Ε.Ε) 1149/2016.
Παρ. 1(α) του άρθρου 2 του Καν (ΕΕ) 273/2018.
14
Άρθρο 23 της υπ΄αριθ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
15Πίνακας 1 «Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και ποσά ενίσχυσης» του άρθρου 9 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
13

9

ΑΔΑ: ΩΜ7146ΨΧΞΧ-16Κ
•

δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές
περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα16. Οι εν λόγω δηλώσεις σε
συνδυασμό με επιτόπιο έλεγχο, αποτελούν απόδειξη ότι ο οικείος αμπελώνας συντηρείται
ορθά.

•

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος,

ενώ
•

έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το
σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και

•

το μέγεθος της φυτεμένης έκτασης αμπελοτεμαχίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1)
στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του
Καν. (Ε.Ε) 1150/2016 της Επιτροπής.

•

έχουν φυτευτεί πριν το έτος 2018.

3.6.2.1. Μη Επιλέξιμες Εκτάσεις
Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις που αφορούν σε παράνομες φυτεύσεις 17 και έχουν
φυτευτεί χωρίς άδεια18.
3.7. Οικονομική ενίσχυση
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης (ευρώ/στρέμμα) υπολογίζεται με βάση την έκταση και την
φυτεμένη ποικιλία, καθορίζεται κατ’ αποκοπή και περιγράφεται αναλυτικά στο πίνακα 1 του
συνημμένου παραρτήματος.
3.8. Διαδικασία Ένταξης, Ελέγχου και Έγκρισης της Πληρωμής
3.8.1. Ένταξη
➢ Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής έτους 2020-2021,
υπέβαλαν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση19 από τις 22 έως τις 29 Απριλίου 202120, στις κατά
τόπους αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. ή εφόσον κατείχαν αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές
Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας, τότε υπέβαλλαν ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε21.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά22:

16

Άρθρο 48 του Καν(Ε.Ε) 273/2018 της Επιτροπής
Άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)1149/2016 της Επιτροπής.
18. Άρθρα 85α και 85β του Καν(ΕΚ)479/2008 και άρθρο 71 του Καν. 1308/2013, αντίστοιχα.
19 Υπόδειγμα 1 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
20 Παρ. 1 του άρθρου 12 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
21
Παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
22 Παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
17.
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i.

Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου.

ii.

Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020, στην οποία είναι
καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

iii.

Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

iv.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή της φορολογικής
δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου από το οποίο θα προκύπτει το Α.Φ.Μ του
δικαιούχου - παραγωγού.

v.

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία να αναγράφεται ο
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.

➢

Τροποποιήσεις/ μεταβολές:
i.

Αίτημα εν δυνάμει δικαιούχου ενίσχυσης που αφορά στην μεταβολή/τροποποίηση
στοιχείων αμπελουργικής εκμετάλλευσης, στο Αμπελουργικό Μητρώο, ήτοι:
μεταβίβαση αμπελοτεμαχίων, διόρθωση/ενημέρωση στοιχείων αμπελοτεμαχίων
προς ένταξη στο μέτρο της Πρώιμης Συγκομιδής, θα πρέπει να προηγείται της αίτησης
ένταξης σ΄ αυτό.

ii.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στο αμπελουργικό μητρώο στοιχείων εγκεκριμένων
αμπελοτεμαχίων που αφορούν στο εν λόγω μέτρο, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής
του προγράμματος από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

iii.

Κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα
στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν23 και ότι ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης τους τόσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όσο και της Ελλάδας, τηρώντας τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iv.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων που
καταγράφονται στις αιτήσεις για το εν λόγω μέτρο (μεταβίβαση/διαγραφή/αλλαγή
επιλογών πεδίων, κ.λπ.) ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ελέγχων και σύνταξης
του πίνακα οριστικοποίησης ένταξης τους σ’ αυτόν, για όλα τα τεμάχια πλην αυτών
που καταγράφονται στην αίτηση του παραγωγού και που ενδέχεται να
τροποποιηθούν

με

την

εισαγωγή

και

ενσωμάτωση

των

αποτελεσμάτων

προενταξιακού ελέγχου. Κάθε άλλη μεταβολή που τροποποιεί την αίτηση του

23

Άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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παραγωγού για το μέτρο, δεν μπορεί να γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της και συνεπώς η αίτηση θα απορρίπτεται.
3.8.2. Έλεγχος Ένταξης - Ένσταση
3.8.2.1. Διοικητικός Έλεγχος Ένταξης
Οι Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. προβαίνουν σε λεπτομερή διοικητικό έλεγχο

24

επί ποσοστού 100% των

υποβληθεισών αιτήσεων που αφορά στην εξέταση αυτών ως προς:
-

την εμπρόθεσμη υποβολής τους,

-

τη συμπλήρωση και πληρότητα των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους,

-

απαραίτητες προϋποθέσεις25,

-

την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας26,

και χορηγούν σχετική βαθμολογία27 στους επιλέξιμους παραγωγούς.
Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι Δ.Α.Ο.Κ/Δ.Α.Ο συμπληρώνουν αναλυτικό πίνακα
με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παραγωγούς με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας,
ανά αίτηση28 με τις ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος επιδότησης ανά αμπελοτεμάχιο29 30. Ο εν λόγω
πίνακας αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Οι επιλέξιμοι
παραγωγοί ενημερώνονται από σχετικό ανηρτημένο πίνακα στην αρμόδια υπηρεσία. Ενώ οι
απορριπτόμενοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. για τους
λόγους απόρριψής της αίτησης τους.
3.8.2.2. Ένσταση
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση 31 επί των αποτελεσμάτων του διοικητικού
ελέγχου της αίτησης ένταξης στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
υποστηρικτικά δικαιολογητικά32.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.33 και εφόσον επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η
εγκυρότητά τους, συντάσσεται τελική κατάσταση των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων της Π.Ε.
24

Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του διοικητικού ελέγχου αιτήσεων ένταξης για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 7η Μάϊου
2021.
25 Άρθρα 8 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
26 Άρθρα 10 και 11 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
27 Άρθρο 11 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. Οι Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο συμπληρώνουν τον Πίνακα Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου
(Υπ.2α της προαναφερθείσας Υ.Α.)
28 Υπόδειγμα 3 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
29
Η διαδικασία πραγματοποιείται μέχρι την 17η Μάϊου 2021.
30 Υπόδειγμα 3α της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
31 Άρθρο 24 του Ν. 2690/1999.
32 Υποβολή Υποδείγματος 4 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. το αργότερο μέχρι την 24η Μάϊου 2021.
33
Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξέτασης των ενστάσεων αιτήσεων ένταξης για το αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 31η
Μάϊου 2021.
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συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων των σχετικών ενστάσεων, η οποία αποστέλλεται
ηλεκτρονικά34 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. συνοδευόμενη
υποχρεωτικά από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται τα βασικά στοιχεία του συνόλου
των αιτήσεων ήτοι: αριθμός αιτήσεων, αριθμός στρεμμάτων και ποσό ενίσχυσης. Η αποστολή της
προαναφερθείσας τελικής κατάστασης πραγματοποιείται μετά τη συμπλήρωση και των επιτόπιων
ελέγχων35.
Στην περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από την
αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. για τους λόγους απόρριψής της.
3.8.2.3. Επιτόπιος Έλεγχος Ένταξης
Προενταξιακός επιτόπιος έλεγχος διενεργείται από αρμόδια επιτροπή

36

, στο σύνολο των

εγκεκριμένων αμπελοτεμαχίων, μετά από το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ένταξης.
3.8.3. Έκδοση Απόφαση Ένταξης
Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. προβαίνει σε οριστική κατάταξη
των αιτήσεων βάση φθίνουσας σειράς βαθμολογίας, για το σύνολο των εν δυνάμει εγκεκριμένων
αιτήσεων της χώρας37.
Η οριστική κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ,
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό
έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης.
Μετά τα ανωτέρω, οι Δ.Α.Ο.Κ. προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων έγκρισης38 για κάθε αποδεκτή
αίτηση ένταξης.
3.9. Διενέργεια μέτρου «Πρώιμης Συγκομιδής» – Υποβολή Αίτησης Πληρωμής – Επιτόπιος
Έλεγχος
3.9.1. Ημερομηνίες Διενέργειας Πρώιμης Συγκομιδής
Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής39 από τους τελικούς
δικαιούχους ενίσχυσης για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 5η Ιουλίου 2021.

34

Υποδείγματα 5 και 5α της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της τελικής κατάστασης των επιλέξιμων αιτήσεων, για το αμπελοοινική περίοδο 2020-2021, ορίζεται η 14η
Ιουνίου 2021.
36 Άρθρο 17 και παρ. 4 του άρθρου 18 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των προενταξιακών
επιτόπιων ελέγχων ορίζεται η 31η Μαΐου 2021. Στην περίπτωση αποδεκτών ενστάσεων, ο προενταξιακός επιτόπιος έλεγχος των αμπελοτεμαχίων
πραγματοποιείται ως την 7η Ιουνίου 2021.
37 Καταληκτική ημερομηνία ανάρτησης της οριστικής κατάταξης των επιλέξιμων αιτήσεων, στο διαδίκτυο, ορίζεται η 25η Ιουνίου 2021.
38 Βάσει του υποδείγματος 6 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποφάσεων έγκρισης ένταξης, ορίζεται
η 29η Ιουνίου 2021.
39 Παρ. 1 του άρθρου 16 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
35
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3.9.2. Υποβολή Αίτησης Πληρωμής
Οι δικαιούχοι ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλλουν αίτηση πληρωμής40 στις
αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.41, οι οποίες εν συνεχεία συμπληρώνουν τα στοιχεία των αιτήσεων πληρωμής σε
πίνακα42 και αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
ΥΠ.Α.Α.Τ.
3.9.3. Πρωτοβάθμιος Επιτόπιος Έλεγχος
Οι πρωτοβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι 43 διενεργούνται, κατόπιν υποβολής αίτησης πληρωμής του
δικαιούχου ενίσχυσης 44 , από τις αρμόδιες ελεγκτικές επιτροπές 45 των κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ., στο
σύνολο των αμπελοτεμαχίων των εγκεκριμένων αιτήσεων. Οι ανωτέρω ελεγκτές συμπληρώνουν
σχετικό προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας του
αμπελουργικού μητρώου και εισάγουν τα αποτελέσματα στο Αμπελουργικό Μητρώο, με σκοπό την
επικαιροποίηση των στοιχείων των ελεγχθέντων αμπελοτεμαχίων.
Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοβάθμιου επιτόπιου ελέγχου, οι Δ.Α.Ο.Κ. συμπληρώνουν τον Πίνακα
Καταγραφής Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης 46 και τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά 47 στη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται, εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:
(α) οι εκτάσεις που λαμβάνουν στήριξη πρώιμου τρύγου ελέγχονται συστηματικά επιτόπου μετά την
εκτέλεση του μέτρου·
(β) ελέγχονται τα αμπελοτεμάχια που αποτελούν αντικείμενο αίτησης στήριξης·
(γ) η προθεσμία για την εκτέλεση του πρώιμου τρύγου έχει τηρηθεί·
(δ) το μέτρο πρώιμου τρύγου εκτελείται ορθά ελέγχοντας κατά πόσον η δράση εκτελείται με
επιτυχία.
Με τους ελέγχους που αναφέρονται πιο πάνω, η αρμόδια αρχή εξακριβώνει:
(α) την ύπαρξη του σχετικού αμπελώνα και του κατά πόσον η δεδομένη έκταση συντηρείται ορθά·
(β) την ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών, καθώς και
(γ) τη μέθοδο χειρωνακτική ή μηχανική που χρησιμοποιήθηκε.

40

Υπόδειγμα 7 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Παρ. 2 του άρθρου 16 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης πληρωμής ορίζεται η 9η Ιουλίου
2021.
42
Υπόδειγμα 8α της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
43 Παρ.3, 5, 6 και 7 του άρθρου 18 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
44 Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων από τη Δ.Α.Ο.Κ. ορίζεται η 30η Ιουλίου 2021.
45 Άρθρο 17 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
46
Υπόδειγμα 8 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
47 Έως την 13η Αυγούστου 2021.
41
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3.10. Διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης
Κατόπιν ολοκλήρωσης των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. και
επικαιροποίησης του Αμπελουργικού Μητρώου με τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων, η
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. πραγματοποιεί διασταυρωτικό
έλεγχο48 μεταξύ των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης
ένταξης στο εν λόγω μέτρο και των αντίστοιχων στοιχείων αυτών που προέκυψαν μετά την
διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου και την εισαγωγή των αποτελεσμάτων του εν λόγω ελέγχου στο
Αμπελουργικό Μητρώο.
Ακολούθως του προαναφερθέντος διασταυρωτικού ελέγχου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των
Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. προβαίνουν αρχικώς στη συμπλήρωση και θεώρηση των σχετικών δικαιολογητικών
της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α49και στη συνέχεια αναγνωρίζουν και εκκαθαρίζουν τη
σχετική δαπάνη, συντάσσοντας και αποστέλλοντας 50 πλήρεις και δεόντως θεωρημένους και
σφραγισμένους τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Τέλος, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καταβάλλει την οικονομική ενίσχυση απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό
των δικαιούχων51 .
3.11. Αποκλεισμοί - Ανάκτηση Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Μειώσεις - Ανωτέρα Βία
1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση,
ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:
i. τα κριτήρια επιλεξιμότητας52.
ii. άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής
νομοθεσίας.
iii. ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.
2. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε
σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη συνήθη
πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο. Οι

48

Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του διασταυρωτικού ελέγχου, ορίζεται η 23η Αυγούστου 2021.
Υποδείγματα 8α, 8β, 8γ, 9 και 10 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
50 Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2021.
51
Η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι την 15η Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής.
52 Άρθρο 10 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
49
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περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζονται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4. Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης του μέτρου σε όλα τα αμπελοτεμάχια, όπως αυτά
εγκρίθηκαν στην απόφαση ένταξης έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την
πληρωμή του μέτρου για το σύνολο της αίτησης. Σημειώνεται ότι, το μέτρο εφαρμόζεται
σε ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ένας δικαιούχος
παραγωγός δεν ολοκληρώσει το μέτρο και δεν προκύπτει ανωτέρα βία, τότε αυτός
υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής αίτησης ένταξης στα μέτρα του αμπελοοινικού
τομέα για τα τρία επόμενα ημερολογιακά έτη.
5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου 53 διαπιστωθεί ότι, ο
δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις 54 , τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά σε
διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων55 .
6. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλων ελέγχων διαπιστωθεί ότι, ο
δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις56 για τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια, τότε η
αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προχωρά σε διαδικασία
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
3.12. Έλεγχοι
3.12.1. Έλεγχοι Πληρωμής
3.12.1.1. Έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 57 , όλοι οι γεωργοί οφείλουν να
τηρούν στην εκμετάλλευσή τους, τις απαιτήσεις της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Ως εκ τούτου, οι επιτόπιοι έλεγχοι πολλαπλής συμμόρφωσης58 πραγματοποιούνται τουλάχιστον στο
0,5% 59 των δικαιούχων του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής και περιλαμβάνονται στο δείγμα
ελέγχου που εξάγεται από το Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

53

Άρθρο 21 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Άρθρο 22 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
55 Άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
56 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
57 Υ.Α. 1791/74062/02.07.2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρα 93 & 94 του Καν.1306/2013.
58
Άρθρο 20 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
59 Άρθρο 3 παρ. 12 του Καν(ΕΕ)αριθ. 725/2021.
54
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Σημειώνεται ότι, εφόσον προκύψει ποσοστό μείωσης από τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης
για κάποιο δικαιούχο, το εν λόγω ποσοστό, θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της πληρωμής του
έτους ενίσχυσης για το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος. Στην περίπτωση που η ενίσχυση έχει ήδη
καταβληθεί, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή ο
συμψηφισμός από τυχόν άλλες ενισχύσεις που θα καταβάλλονταν στον δικαιούχο για το επόμενο
έτος.
3.12.1.2. Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Διπλής Χρηματοδότησης
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται για το μέτρο της πρώιμης
συγκομιδής αφορά στο άμεσο κόστος της καταστροφής των σταφυλιών και της απώλειας
εισοδήματος και ότι η στήριξη που παρέχεται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.) αφορά στην οικονομική αποζημίωση για την ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας
εισοδήματος, διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των στοιχείων των εγκεκριμένων
αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων στο εν λόγω μέτρο και των στοιχείων των αιτούντων για
οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του ΕΛ.Γ.Α., προς
αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.
Για τις ανάγκες του ανωτέρω διασταυρωτικού ελέγχου, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση των
πληρωμών αποστέλλει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ αρχείο
με τα στοιχεία των αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία οικονομικής αποζημίωσης που έλαβαν κατ’
εφαρμογήν του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, το οποίο διαβιβάζεται στον ΕΛ.Γ.Α., ώστε να
εξαιρεθούν από πιθανή οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής, λόγω απώλειας
εισοδήματος.
3.12.2. Έλεγχοι Ταυτοποίησης Αμπελουργικού Μητρώου και Βάσης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. εξάγει και αποστέλλει στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. γεωχωρικά αρχεία των αμπελοτεμαχίων στα οποία επιβεβαιώθηκαν η υλοποίηση του
μέτρου της «Πρώιμης συγκομιδής», κατόπιν διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Δ.Α.Ο.Κ, σε ποσοστό 100%.
Εν συνεχεία, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε διασταυρωτικό γεωχωρικό έλεγχο ταυτοποίησης των
ενταγμένων αμπελοτεμαχίων στο εν λόγω μέτρο, μεταξύ των δύο Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών, ήτοι της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και του Αμπελουργικού Μητρώου60.

60

Παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
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3.12.3. Δευτεροβάθμιοι Διοικητικοί και Επιτόπιοι Έλεγχοι
Οι δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και οι έλεγχοι πολλαπλής
συμμόρφωσης 61 διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Περιφερειακές και
Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Σκοπός των δευτεροβαθμίων ελέγχων είναι, τόσο η ορθή εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης
συγκομιδής, όσο και η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας της πληρωμής αυτού62.
Οι δευτεροβάθμιοι διοικητικοί και επιτόπιοι

63

έλεγχοι πραγματοποιούνται με τις ίδιες

προδιαγραφές και διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων των αιτήσεων
στήριξης και πληρωμής (πρωτοβάθμιοι έλεγχοι) από τις Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο., προκειμένου να
διαπιστωθούν και να εξακριβωθούν τα στοιχεία της επιλεξιμότητας των αιτήσεων και της ορθής
εκτέλεσης του μέτρου, ενώ συντάσσονται και σχετικά πρακτικά ελέγχου (Συν. Υποδείγματα 1 και 2).
Στα εν λόγω πρακτικά πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά και λεπτομερώς τα πορίσματα του
ελέγχου, να υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση στις περιπτώσεις απόκλισης από τα αποτελέσματα του
πρωτοβάθμιου ελέγχου και όσον αφορά στους δευτεροβάθμιους επιτόπιους ελέγχους θα πρέπει τα
αποτελέσματα αυτών να κοινοποιούνται στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο., προκειμένου να
καταχωρούνται στο Αμπελουργικό Μητρώο για την οριστικοποίηση του ελέγχου 64 . Τα εν λόγω
πρακτικά αποστέλλονται στο τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3.13. Εξαγωγή Δείγματος Δευτεροβάθμιων Ελέγχων
Το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προβαίνει στην εξαγωγή δείγματος διενέργειας δευτεροβάθμιων διοικητικών και
επιτόπιων ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 65 επί των αιτήσεων πληρωμής, εν μέρει τυχαίο
δείγμα, προκειμένου να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, και εν μέρει δείγμα με
βάση ανάλυση κινδύνου, που στοχεύει στους τομείς, όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο
υψηλότερος.
Το δείγμα ελέγχου και η μεθοδολογία εξαγωγής του καθορίζεται ανά αμπελοοινική περίοδο.

61

Υποκεφάλαιο 3.12.1.1 της παρούσας εγκυκλίου.
Άρθρα 58 και 59 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
63 Tο έγγραφο εργασίας Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των
κανονισμών (EΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008» (Συν.4) και την από 19-02-2009 μεθοδολογία επιτόπιου ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Συν.5).
64
Άρθρο 22 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
65 Άρθρο 22 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
62
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Το δείγμα δευτεροβάθμιων ελέγχων κοινοποιείται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Μονάδες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με σχετικό έγγραφο, από το αρμόδιο τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης
Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Η καλή προετοιμασία του ελέγχου προφυλάσσει τους ελεγκτές από τυχόν καθυστερήσεις στη
διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου. Ο ακριβής προγραμματισμός των εργασιών και το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα για την διεξαγωγή των ελέγχων εξασφαλίζει την έγκαιρη αντιμετώπιση των
προβλημάτων, καθώς και την αποτελεσματική χρήση του χρόνου, κατά τον έλεγχο.
Ο ελεγχόμενος φορέας πρέπει να ενημερώνεται για τη χρονική διεξαγωγή του ελέγχου, τον
στόχο και την διαδικασία που θα τηρηθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να σταλεί έγκαιρα ειδοποίηση (Συν.
Υπόδειγμα 3) στον ελεγχόμενο φορέα, η οποία να ορίζει τον σκοπό, το χρόνο και τη διάρκεια
διεξαγωγής του ελέγχου, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Η παραπάνω ειδοποίηση διαβιβάζεται μέσω ταχυδρομείου (ηλεκτρονικού ή φυσικού) από την
αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση/Περιφερειακή και Νομαρχιακή Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
κοινοποιείται και στο Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να παρακολουθείται η πορεία των ελέγχων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δευτεροβάθμιων ελέγχων οι ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο και την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και τις διαδικασίες και
τη μεθοδολογία του ελέγχου.
Για τη διενέργεια των δευτεροβάθμιων ελέγχων ορίζεται με ευθύνη των προϊσταμένων της
εκάστοτε Περιφερειακής Διεύθυνσης/Περιφερειακής και Νομαρχιακής Μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
η συγκρότηση των επιτροπών ελέγχων από δύο τουλάχιστον άτομα.
Ο ορισμός των επιτροπών ελέγχου πραγματοποιείται εντός εικοσαήμερου από την παραλαβή
των εκάστοτε οδηγιών ελέγχου του συγκεκριμένου καθεστώτος ενίσχυσης και κοινοποιείται στο
Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Για τις ανάγκες του δευτεροβάθμιου ελέγχου συμπληρώνονται από τους αρμόδιους ελεγκτές τα
συνημμένα, στην παρούσα εγκύκλιο, έντυπα ελέγχων66.
Μετά την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων ελέγχων οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζουν τα σχετικά έντυπα ελέγχων στο Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και
Αξιολόγησης Ελέγχων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων.
66

Βλέπε ανωτέρω υποκεφάλαιο 3.12.3.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Key Controls) – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σκοπός των δευτεροβαθμίων ελέγχων είναι, τόσο η ορθή εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης
συγκομιδής, όσο και η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας της πληρωμής αυτού.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπιστούν ευρήματα με διαφορές μεταξύ των ελέγχων
(δευτεροβαθμίων και πρωτοβαθμίων ελέγχων), τότε τα πρακτικά των δευτεροβαθμίων ελέγχων θα
συνοδεύονται από φωτοτυπίες, των αντίστοιχων εντύπων των πρωτοβάθμιων ελέγχων μαζί με
εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τα σχετικά ευρήματα.
Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι διακρίνονται σε διοικητικοί και επιτόπιοι.
Τα κυριότερα σημεία ελέγχου είναι τα εξής:
• Έλεγχος τήρησης των όρων που απορρέουν από την ισχύουσα υπουργική απόφαση και
αφορούν στη διαδικασία ένταξης, έγκρισης και χορήγησης της ενίσχυσης

67

στους

δικαιούχους του δείγματος, ήτοι: επιλεξιμότητα κριτηρίων της αίτησης ένταξης

68

,

επιλεξιμότητα κριτηρίων προτεραιότητας και βαθμολογία επιλέξιμων αιτήσεων ένταξης69,
καθώς και κατάταξη αυτών 70κ.τ.λ.
•

Έλεγχος των απαιτούμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Α.Ο.Κ. 71 , που
αφορούν στους όρους επιλεξιμότητας των αιτήσεων ένταξης και έγκρισης αυτών 72 των
δικαιούχων του δείγματος, αν πραγματοποιήθηκαν έγκυρα και έγκαιρα, καθώς και στην
πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου πιστοποίησης ολοκλήρωσης του μέτρου.

• Έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας δικαιολογητικών των φακέλων των δικαιούχων73 του

δείγματος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

Εσωτερική διανομή:
1.

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

2.

Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς

3.

Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων

4.

Διεύθυνση Πληροφορικής

5.

Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

67

Άρθρο 19 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Άρθρο 8 και 10 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α. και υποκεφάλαιο 3.8.1. της παρούσας εγκυκλίου.
69
Άρθρο 11 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
70 Άρθρο 13 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
71 Υποκεφάλαια 3.8.2.1., 3.8.2.3. και 3.9.3. της παρούσας εγκυκλίου
72 Άρθρο 12, 13 και 15 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
73
Άρθρο 19 της υπ΄ αριθ. 1030/105581/19-04-2021 Υ.Α.
68
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
I.1. Πίνακας 1
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Σαββατιανό Β.
Ροδίτης Rs
Αγιωργίτικο Ν.
Λιάτικο Ν.
Ξινόμαυρο Ν.
Ασύρτικο Β.
Μοσχάτο Αμβούργου Ν.
Cabernet Sauvignon N.
Μοσχάτο άσπρο/ Σπίνας Β.
Merlot N.
Κοτσιφάλι Ν.
Syrah N.
Ρωμέικο Ν.
Μοσχοφίλερο Ν.
Φωκιανό Ν.
Μανδηλαριά Ν.
Sauvignon Blanc B.
Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β.
Chardonnay B.
Μαλαγουζιά Β.
Φιλέρι Rs
Βηλάνα Β.
Σκιαδόπουλο Β.
Μαυροδάφνη Ν.
Λημνιό Ν.
Αθήρι Β.
Ντεμπίνα Ν.
Ρομπόλα Ν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(€/ΣΤΡΕΜΜΑ)
205,0
305,0
306,5
161,0
234,5
212,0
390,0
205,0
231,0
228,0
215,0
277,0
225,0
310,0
162,0
185,0
247,0
231,0
248,0
250,0
198,0
300,0
180,0
254,0
270,0
158,5
217,0
180,0
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I.2. Πρακτικό δευτεροβάθμιου διοικητικού ελέγχου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ: …………………………………………….
Δ.Α.Ο.Κ.:……………………………………………………………………
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : …………………………………………
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Σήμερα …………………..η διμελής Επιτροπή, η οποία συνεστήθη με την υπ΄ αριθ. ………………….απόφαση
του ………………………………………………………………………………………., αποτελούμενη από τους:
.…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………σε
εφαρμογή του άρθρου 47 του Καν. 1308/2013 του Συμβουλίου, και τις διατάξεις της αριθ. ………………Υ.Α.
πραγματοποίησε διοικητικό έλεγχο στην αίτηση του παραγωγού με αριθ. Πρωτοκόλλου ……/ ../.. , και στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………….……ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ……………………………………………………………
Α.Φ.Μ………………………………………………………………………………Δ.Ο.Υ………………………………………………………………………
ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*

Α. Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ;
Β. ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΥΠ.1 ΤΗΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.)
Γ. ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-042021 Υ.Α.
Δ. ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
ΣΤ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 74 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κατά
περίπτωση) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας (εκτυπωμένη από το Αμπελουργικό Μητρώο)
2. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της
περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης75
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης , ή άλλου
φορολογικού εγγράφου, όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
7. Απόφαση έγκρισης ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 6 της υπ΄ αριθ.
1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).

74

Υπόδειγμα 1 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.
Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική
στήριξη.
75
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ*

8. Πρακτικό πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου (Υπόδειγμα 2 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-042021 Υ.Α).
9. Αίτηση παραγωγού που αφορά στην ολοκλήρωση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής και
καταβολής οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα 7 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
10. Προεκτυπωμένο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου δήλωσης αμπελοκαλλιέργειας του αμπελουργικού
μητρώου76.
11. Έγγραφη ειδοποίηση παραγωγού – οφειλέτη για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
(Υπόδειγμα 11 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
12. Απάντηση επί της έγγραφης ειδοποίησης σε περίπτωση μη αποδοχής των αποτελεσμάτων
ελέγχου
13. Αποδεικτικό κατάθεσης οφειλόμενου ποσού.
14. Έκθεση ελέγχου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (Υπόδειγμα 12 της υπ΄ αριθ.
1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
15. Εισηγητική έκθεση για Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 13 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021
Υ.Α).
16. Απόφαση καταλογισμού (Υπόδειγμα 14 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
17. Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικονομικής ενίσχυσης –
επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 15 της υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
17.
18. Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων – επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 16 της
υπ΄ αριθ. 1031/105581/19-04-2021 Υ.Α).
19. Αίτημα ένστασης του παραγωγού.
20. Λόγοι ανωτέρας βίας (αν υπάρχουν συμπληρώνονται επιγραμματικά στις παρατηρήσεις)
Ζ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η Δ.Α.Ο.Κ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ (ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΥΠΑΡΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.
Η. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η Δ.Α.Ο.Κ. ΗΛΕΓΞΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ KAI ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1031/105581/19-04-2021 Υ.Α.

*ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ, ΗΤΟΙ: ΤΣΕΚΑΡΕΤΑΙ
Η ΣΤΗΛΗ «ΟΧΙ», ΤΕΚΜΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ.

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
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Υπόδειγμα 3α της υπ΄αριθ.2454/235853/20-9-2019 Υ.Α. περί: «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των ΚΑΝ (ΕΚ)
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 273/2018 και (Ε.Ε) αριθ. 274 /2018 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού».
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I.3. Πρακτικό δευτεροβάθμιου επιτόπιου ελέγχου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. : …………………………….
Δ.Α.Α.:…………………………………………………………………………………....
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : …………………………………………………..
Σήμερα ………./…./20…, στις…., …………………(τόπος), ημέρα……….. σύμφωνα με τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις διεξήχθη
δευτεροβάθμιος επιτόπιος έλεγχος στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, του παραγωγού:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………….…..ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………….……………………………………….
ΑΦΜ:………….……ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………….……………………………….
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………………………………………....…..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………….…..ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………….….…
Α.Δ.Τ.:…………………………………………………..ΑΦΜ:………….………………………………………………………………………………………………..…….
ΠΟΛΗ:…………………………….OΔΟΣ:………………….ΑΡΙΘΜ.:………….T.K………………………………………………………………..………………..….
παρουσία των:
1. ………………………….…………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
2. ……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. (ελεγκτές Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)
3. ………..…………………………………………………………………………………………..….(ελεγχόμενος παραγωγός ή νόμιμου εκπροσώπου του)
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα αμπελοτεμάχια που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, προκειμένου να
διαπιστωθεί η ύπαρξη, η έκταση και η ορθή συντήρηση αυτών.
Εάν ΝΑΙ, ημερομηνία ειδοποίησης: __/__/____ Τρόπος:____________________

Χαρτογραφικός
Κωδικός
αμπελοτεμαχίου

Δημοτικό
Διαμέρισμα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΚΤΑΣΗ (στρ)

Ποικιλία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ή
(ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ)
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
………………………………………………………
1.…………………………..………………………
………………………………………………………
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ
2.………………………………………………..….
……………………………………………………..
( Ο Ν Ο Μ ΑΤ Ε Π Ω ΝΥ Μ Α , Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ)
*Συμπληρώνεται αντίστοιχα με X
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Αποδεκτή

Α/Α

Τοποθεσία

Πραγματοποίηση
μέτρου πρώιμης
συγκομιδής*

3. Άρνηση ελέγχου
6. Ψευδής Δήλωση

Υπολογισμός
απόκλισης(1,5*Π)

2. Αδυναμία υπόδειξης εκμετάλλευσης
5 . Απουσία μετά από προειδοποίηση

Ευρεθείσα

1. Παρατυπία εκ προθέσεως
4. Απειλή ή χρήση βίας
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Δηλωθείσα

Διαπιστώθηκαν:

Ονομασία

ΟΧI

Κωδικός

Έγινε ειδοποίηση για τον έλεγχο; ΝΑΙ

ΑΔΑ: ΩΜ7146ΨΧΞΧ-16Κ
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I.4. Έγγραφο ενημέρωσης διενέργειας ελέγχων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …………………………………..

Ημερομηνία:

ΠΛΗΡ.:

Αρ. Πρωτ:

ΤΗΛ.:

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ:

……………………………………..(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)

ΚΟΙΝ:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: Έλεγχος στο μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής»
Έχοντας υπόψη:
1. Καν. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση της κοινής
οργάνωσης των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισμών 922/72,
234/75, 1037/2001 & 1234/2007.
2. Καν. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 1083/2006.
3. Καν. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
Κανονισμών 352/78, 165/94, 2799/98, 814/2000, 1290/2005 και 485/2008 του Συμβουλίου.
4. Καν. 1149/2016 κατ’ εξουσιοδότηση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά στα εθνικά προγράμματα στήριξης στον
αμπελοοινικό τομέα και στην τροποποίηση του κανονισμού 555/2008 της Επιτροπής.
5. Καν. 1150/2016 εκτελεστικός της επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα εθνικά προγράμματα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Καν. 555/2008 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά στα
προγράμματα στήριξης, στις συναλλαγές με τρίτες χώρες, στο δυναμικό παραγωγής και στους
ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.
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7. Καν. 202/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 όσον
αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες
χώρες.
8. Καν. 273/2018 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, στο
αμπελουργικό μητρώο, στα συνοδευτικά έγγραφα και στην πιστοποίηση, στα βιβλία εισερχομένων
και εξερχομένων, στις υποχρεωτικές δηλώσεις, στις κοινοποιήσεις και στη δημοσίευση
κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και στη συμπλήρωση του κανονισμού 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, στην
τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής 555/2008, 606/2009 και 607/2009 και την κατάργηση
του κανονισμού 436/2009 της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού 560/2015της
Επιτροπής.
9. Καν. 600/2020 της Επιτροπής, σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 892/2017,
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1368/2015 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 39/ 2017 της Επιτροπής
όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
10. Καν. 532/2020 της Επιτροπής, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους κανονισμούς (ΕΕ)
809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 892/2017, (ΕΕ) 1150/2016, (ΕΕ) 274/2018, (ΕΕ)39/2017,
(ΕΕ) 1368/2015 και (ΕΕ) 1240/2016 όσον αφορά σε ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους
που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.
11. Καν. 78/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 600/2020 σχετικά με
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ) 892/2017, τον κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016, τον κανονισμό (ΕΕ)
615/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 1368/2015 και τον κανονισμό (ΕΕ) 39/2017 της Επιτροπής όσον αφορά
ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
12. Καν. 374/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 884/2020
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 891/2017 όσον
αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149
όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016.
13. Καν. 95/2021 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 592/2020
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ)
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής
της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας
COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν.
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14. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε
φορά ισχύει.
15. Την Υ.Α. 2454/235853/20-09-2019 με θέμα «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών 1308/2013, 273/2018 και 274/2018 σχετικά με τη διαχείριση του
αμπελουργικού δυναμικού».
Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να διενεργηθεί δευτεροβάθμιος έλεγχος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το μέτρο της
«Πρώιμης συγκομιδής» και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από --/--/-- έως --/--/-Η ελεγκτική ομάδα αποτελείται από τους :
α)............................................
β)............................................
Ο έλεγχος θα αφορά στις πληρωμές του οικονομικού έτους …… και στους κάτωθι παραγωγούς:
Α/Α

Α.Φ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΔΡΑ

Στόχος του ελέγχου είναι η επαλήθευση της πραγματοποίησης των δαπανών για πράξεις που επελέγησαν για
χρηματοδότηση σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται και της συμμόρφωσης των δαπανών προς τις
ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.
Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, παρακαλούμε να συνδράμουν με την συνεργασία τους οι αρμόδιοι
υπάλληλοι.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
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I.5. Έγγραφο Εργασίας Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των
αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008 (Συν.4)
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I.6. Μεθοδολογία επιτόπιου ελέγχου του ΥΠ.Α.Α.Τ.(Συν.5)
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-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων Αιγαίου και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου και Νομαρχιακές Μονάδες
αυτής

-

Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Μονάδα Δ. Μακεδονίας και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής

-

Περιφερειακή Μονάδα Στερεάς Ελλάδας και Νομαρχιακές Μονάδες αυτής
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