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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις 
οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου». 

 
 

Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να 

αποκτήσουν άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. Η αίτηση 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης 

Αµπέλου» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr), έως 

την 15η Απριλίου 2016. 

Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και για να είναι επιλέξιµες ο 

αιτών πρέπει να διαθέτει αγροτεµάχιο ή αγροτεµάχια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα) έκτασης 

τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που αιτείται. Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούµενη έκταση 

υπερβαίνει τη διαθέσιµη έκταση για νέες φυτεύσεις τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων 

σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια µε τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και 

συντελεστή συµµόρφωσης σε αυτά: 

Α)Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιµα αµπέλια και 

εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι). Βαθµολογία: 2,0. 

Β)Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (βιολογική 

παραγωγή, ολοκληρωµένη διαχείριση, αγροτεµάχια σε πλαγιές µε αναβαθµίδες). 

Βαθµολογία: 1,0. 

Γ) Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς (ορεινές εκτάσεις σε 

υψόµετρο άνω των 500 µέτρων, µικρά νησιά Αγαίου Πελάγους).  Βαθµολογία: 2,0. 

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

µεσαίων εκµεταλλεύσεων: 



1) Σύνολο γεωργικής εκµετάλλευσης 0,5-5 εκτάρια και µέχρι 2 εκτάρια από αυτά 

φυτεµένα µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου. Βαθµολογία: 4,0  

2) Σύνολο γεωργικής εκµετάλλευσης 0,5-5 εκτάρια και  2-5 εκτάρια από αυτά φυτεµένα 

µε οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου. Βαθµολογία: 2,8  

3) Σύνολο γεωργικής εκµετάλλευσης 5-15 εκτάρια και ο αιτών έχει έκταση φυτεµένη µε 

οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου ανεξαρτήτου µεγέθους. Βαθµολογία: 2,0  

Ε) Προηγούµενη συµπεριφορά του παραγωγού (ο αιτών δεν διαθέτει αµπελουργικές εκτάσεις 

χωρίς άδεια). Βαθµολογία: 1,0. 

Οι άδειες θα χορηγηθούν στα αγροτεµάχια που θα λάβουν την υψηλότερη 

βαθµολογία µέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιµη έκταση. Για το έτος 2016 θα χορηγηθούν 

άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αµπελουργικών 

εκτάσεων της χώρας. 

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτήριου επιλεξιµότητας. Στην περίπτωση που δεν 

επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι 

επιλέξιµη αλλά δεν βαθµολογείται για τα κριτήρια αυτά. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων το 

ΥΠ.Α.Α.Τ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά τους µη επιλέξιµους αιτούντες σχετικά µε τους λόγους µη 

επιλεξιµότητας και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσµίας 10 ηµερών 

από την ως άνω ηλεκτρονική ενηµέρωση. 

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται το αργότερο µέχρι την 1η 

Αυγούστου, ισχύουν για τρία έτη από την ηµεροµηνία χορήγησής τους, δεν 

µεταβιβάζονται και δεν ενισχύονται οικονοµικά µέσω του προγράµµατος 

αναδιάρθρωσης αµπελώνων (ενισχύεται µόνο η δράση της βελτίωσης των τεχνικών 

διαχείρισης). Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιµοποιήσει την χορηγούµενη άδεια 

φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούµενης έκτασης εντός των τριών ετών τότε 

υπόκεινται σε αποκλεισµό υποβολής νέας αίτησης/υπέυθυνης δήλωσης για άδεια νέας 

φύτευσης για τα πέντε επόµενα ηµερολογιακά έτη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα 

Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (τηλ. 22213-

53906), καθώς και στα γραφεία της υπηρεσίας µας σε Αλιβέρι (τηλ. 22230-22808), Ιστιαία (τηλ. 

22263-51424)  και Κάρυστο (τηλ. 22240-24401). 
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