
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Ημερομηνία, 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                                Αριθμ.Πρωτ.:  
……………………………………………………………..                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                                                                     
…………………………………………………………….. 

                                        ΠΡΟΣ : «κ…………………. »                               
                                                                                                                              Ταχ. Δ/νση:       
                                                                                                                              Ταχ. Κωδ. :     

                                                                                                                                                                                                                              
 
Θέμα : «Έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα Οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων - Πριμοδότηση εκρίζωσης βάσει του Καν. 
(Ε.Κ.) 479/2008 του Συμβουλίου». 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
………..………. 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Καν(ΕΚ) αριθ. 479/2008 και το Κεφάλαιο ΙΙ, Τμήμα 2 του Καν(ΕΚ) αριθ.555/2008. 
2. Την υπ΄ αριθμ. 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α. των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων περί: «Οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων  - Πριμοδότηση εκρίζωσης». 
3. Την υπ΄ αριθμ. …………………………….αίτηση ένταξης του αντισυμβαλλόμενου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την έγκριση, αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα Οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων  - Πριμοδότηση εκρίζωσης βάσει 

του Καν. (Ε.Κ.) 479/2008 του Συμβουλίου  και της υπ΄ αριθ. 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α., του αντισυμβαλλόμενου κ. 

…………………………(εταιρική επωνυμία/ ονοματεπώνυμο) του………………………(πατρώνυμο), έδρα/ κατοίκου 

…………….…, με Α.Φ.Μ …………….., Δ.Ο.Υ………………., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ............………….και ο 

οποίος εκπροσωπείται νόμιμα* από……………………(ονοματεπώνυμο), με Α.Φ.Μ …………….., Δ.Ο.Υ………………., 

Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ………………………..   

Ο αντισυμβαλλόμενος  υποχρεούται να εκτελέσει το μέτρο της Οριστικής Εγκατάλειψης Αμπελώνων, όπως αυτά 
ορίζονται κατωτέρω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΡΙΖΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (Συμπληρώνεται μόνο με επικαιροποιημένα στοιχεία του Αμπελουργικού 
Μητρώου) 

Α/Α Δ. Διαμέρισμα/ Τοποθεσία Κωδικός 
αμπελοτεμαχίου 

Κωδικός 
Ποικιλίας 

Ονομασία 
ποικιλίας 

Έτος 
Φύτευσης 

Αποδεκτή έκταση 
(στρ). 

       

       

       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΚΤΑΣΗ 
                                                                                                                    (στρ.) 

 

 
και να τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο εγκριθέν πρόγραμμα και προβλέπονται από τις κοινοτικές 
και εθνικές διατάξεις, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 
 

 
Ειδικότερα, περιπτώσεις που διαπιστωθεί: 

1. Απόσυρση αίτησης 
Σε περίπτωση που αιτητής αποφασίζει να αποσύρει την αίτηση εκρίζωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων, θα υπόκειται, δυνάμει του άρθρου 70 του Καν(ΕΚ) αριθ.555/2008 της Επιτροπής σε πρόστιμο ύψους 
100 ευρώ. 
2. Παρεμπόδιση της διενέργειας ελέγχων 
Αν ο αιτητής αρνηθεί ή παρεμποδίσει τη διενέργεια ενός επιτόπιου ελέγχου, τότε η αίτηση του απορρίπτεται. 
3. Μη εκτέλεση του μέτρου( εν μέρει ή στο σύνολό του) 



Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αθετήσει τη συμβατική του υποχρέωση με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει 
πλήρως την εκρίζωση του συνόλου της εγκεκριμένης έκτασης του αμπελώνα ή δεν έχει τηρήσει με ακρίβεια τις 
πρόνοιες και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του, η Αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση για 
πληρωμή του δικαιούχου. 
4. Υποβολή λανθασμένης αίτησης που γίνεται με πρόθεση εξαπάτησης(δόλου) 
Όταν η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας και της πραγματικής έκτασης προέρχεται από σκόπιμες ενέργειες με 
πρόθεση το δόλο, τότε δεν καταβάλλεται καμία πριμοδότηση για το σύνολο των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί. 
5. Μη πολλαπλή συμμόρφωση 
Εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει συμμορφωθεί με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και 
περιβαλλοντική κατάσταση του εκριζωμένου αμπελώνα, οποιαδήποτε στιγμή κατά την χρονική περίοδο των τριών 
ετών από την καταβολή της πριμοδότησης εκρίζωσης, το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον η μη συμμόρφωση είναι 
αποτέλεσμα ενέργειας ή παράλειψης για την οποία ευθύνεται άμεσα ο δικαιούχος, μειώνεται ή ακυρώνεται, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της μη 
συμμόρφωσης και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει την ενίσχυση. 

 
  
 
              Ο ΔIEΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
                

      (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ Δ.Α.Α)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Διαγράφεται ηλεκτρονικά σε περίπτωση μη εκπροσώπησης 

 


