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Θέμα «Διευκρινήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων» 
Σχετ: Εγκύκλιος αριθμ. 4388/126521/09-10-2014 (επισυνάπτεται) 
 
Σε συνέχεια της αριθμ. 4388/126521/09-10-2014 εγκυκλίου μας και προ της επικείμενης εκπνοής της 
προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων από τους παραγωγούς για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 2019-2020, 
σας εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι σημεία: 
 
α) Θα πρέπει να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες σας μόνο τα έντυπα αιτήσεων τα οποία προβλέπονται 
από την υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
β) Θα πρέπει επίσης να παράσχετε την ανάλογη βοήθεια στους παραγωγούς ώστε να συμπληρώνουν το 
έντυπο αίτησης ορθά με βάση και τα στοιχεία του αμπελουργικού μητρώου. 
Ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη συμπλήρωση του πεδίου «Σύστημα 
διαχείρισης/Αποστάσεις φύτευσης» καθώς και στο χρονοδιάγραμμα των δράσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει το πεδίο «Σύστημα διαχείρισης/Αποστάσεις φύτευσης» το οποίο κρίνει σε 
μεγάλο βαθμό και την επιλεξιμότητα της αίτησης, να είναι συμπληρωμένο οπωσδήποτε, τόσο για την 
κατάσταση πριν όσο και για την κατάσταση μετά την αναδιάρθρωση. 
Συμπληρώνεται με σαφήνεια τόσο το σύστημα διαχείρισης (π.χ. κύπελλο, γραμμικό, αναβαθμίδες) όσο και 
οι ακριβείς αποστάσεις φύτευσης. 
Υπενθυμίζουμε ότι για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για ενίσχυση, τα αιτούμενα μέτρα θα πρέπει να 
επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στον αμπελώνα οι οποίες οδηγούν σε διαρθρωτικές αλλαγές. 
Ειδικότερα όταν δεν έχουμε αλλαγή ποικιλίας ή αγροτεμαχίου και ο παραγωγός επιθυμεί να διατηρήσει και 
το σύστημα διαχείρισης (κύπελλο-κύπελλο, γραμμικό-γραμμικό) για να είναι επιλέξιμη η αίτηση για ένταξη 
στο πρόγραμμα θα πρέπει να αλλάζουν δραστικά οι αποστάσεις φύτευσης και ο αριθμός των πρέμνων 
(ποσοστιαία μεταβολή πάνω από 20%).  
Υπενθυμίζουμε πως ο παραγωγός δεν λαμβάνει ενίσχυση σ’ αυτές τις περιπτώσεις για τη «Βελτίωση 
τεχνικών διαχείρισης» παρά μόνο εάν στην περίπτωση «γραμμικό-γραμμικό» το υφιστάμενο σύστημα 
υποστύλωσης είναι παλαιό και φθαρμένο και δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του, ή/και εάν δεν μπορεί να 
υποστηρίξει ένα νέο τύπο διαμόρφωσης (π.χ.  κλάδεμα Royat σε λύρα ή GDC). Στην περίπτωση αλλαγής 
τύπου διαμόρφωσης κλαδέματος σε γραμμικά σχήματα ή αντικατάστασης υποστύλωσης λόγω φθοράς, 
μπορεί η μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων να είναι και μικρότερη του 20%. 

 
ΠΡΟΣ:  
1. Περιφερειακές Ενότητες 
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ 
Αγροτικής Οικονομίας – Έδρες τους 
 
ΚΟΙΝ: 
 
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/νση Ενιαίας ενίσχυσης & 

Διαχείρισης Δικαιωμάτων 
Τμήμα προγραμμάτων ενισχύσεων φορέων 
Δομοκού 5,  ΑΘΗΝΑ 10445 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αχαρνών 381, ΤΚ 11143,  Αθήνα 



γ) Σε κάθε περίπτωση οι ΔΑΟΚ κρίνουν τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα της εκτέλεσης του έργου μετά 
τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο και καταγράφουν αναλυτικά και με σαφήνεια τα ευρήματα και το αν χρήζει 
αντικατάστασης η υποστύλωση, στο πρακτικό επιτόπιου ελέγχου. 
Βοηθητικά και για τεκμηρίωση των ανωτέρω είναι επιθυμητό να λαμβάνονται φωτογραφίες οι οποίες θα 
απεικονίζουν σαφώς την κατάσταση πριν και μετά την αναδιάρθρωση και οι οποίες θα μπαίνουν στο 
φάκελο του παραγωγού για ενδεχόμενο έλεγχο. 
Υπενθυμίζουμε ότι απλή αντικατάσταση υποστύλωσης λόγω χρήσης διαφορετικού υλικού (π.χ. αλλαγή από 
ξύλινους πασσάλους σε μεταλλικούς) δεν είναι επιλέξιμη για ενίσχυση. 
 
δ) Στο πεδίο «Χρονοδιάγραμμα εργασιών» πέρα από την αμπελοοινική περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα θα 
πρέπει σε κάθε δράση ξεχωριστά να αναφέρεται η προθεσμία εκτέλεσης των μέτρων με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία (π.χ. αμπελοοινική περίοδος 2019-2020, εκρίζωση έως 28-02-2020, φύτευση & βελτίωση 
τεχνικών διαχείρισης έως 10 Ιουνίου 2020) με διαφοροποίηση στην περίπτωση κατάθεσης εγγυητικών 
επιστολών (μέχρι δύο έτη επιπλέον από την ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής). 
 
ε) Υπενθυμίζουμε πως η διαδικασία αλλαγών στις αιτήσεις των παραγωγών τηρείται απαρέγκλιτα 
εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες οι οποίες περιγράφονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και πως δεν επιτρέπεται η ενίσχυση αγροτεμαχίου που έχει επιδοτηθεί για την ίδια δράση εάν 
δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις/πληροφορίες και περαιτέρω συνεργασία.  
 
 
 
 
 
 
        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ THΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 

              ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΠΑ 
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