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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ημερομηνία, 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                  Αριθ. Πρωτ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                               

          ΠΡΟΣ : «κ…………………………………….. »                               

                                                                                                Ταχ. Δ/νση:       

                                                                                                Ταχ. Κωδ. :     

 

 

Θέμα :«Έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των 

αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του 

Συμβουλίου». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

………..………. 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 103ιζ του Καν(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και το τμήμα 2 του Καν(ΕΚ) αριθ. 555/2008. 

2. Την με αριθ. ……………. Κ.Υ.Α των κ.κ. Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί: « Αναδιάρθρωση και μετατροπή 

των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα». 

3. Την με αριθ. …………………………….αίτηση ένταξης του αντισυμβαλλόμενου (εταιρική 

επωνυμία/ ονοματεπώνυμο). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των 

αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει των Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 

Καν.(ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής του αντισυμβαλλόμενου κ. …………………………(εταιρική 

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

…………….…, με Α.Φ.Μ …………….., Δ.Ο.Υ … …………….., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

(Α.Δ.Τ.) ............…………., ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από ………………………….. 

(ονοματεπώνυμο), με Α.Φ.Μ …………….., Δ.Ο.Υ………………., Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 

(Α.Δ.Τ.) ………………. σύμφωνα με την αριθ. ……………….. Κ.Υ.Α. 

Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εκτελέσει τα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω: 
 
ΜΕΤΡΟ               ΕΚΤΑΣΗ                   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ                ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ          ΠΟΙΚΙΛΙΑ          ΠΟΙΚΙΛΙΑ                 ΠΕΡΙΟΔΟΣ                  

                                       (στρ.)                          ΠΡΙΝ                          ΜΕΤΑ                     ΠΡΙΝ                  ΜΕΤΑ                   ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ      ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
…………         …………          …………..         ……………..     …………        ………..         …………...        …………… 
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και να τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο εγκριθέν πρόγραμμα και 

προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Ειδικότερα: 

Σε περίπτωση που όλα τα μέτρα σε μία εκμετάλλευση, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, δεν έχουν 

εκτελεστεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της 306206/03-12-

2010. Κ.Υ.Α. ο παραγωγός επιστρέφει στο ακέραιο την ενίσχυση που του χορηγήθηκε στο πλαίσιο 

του σχεδίου, όσον αφορά στην εν λόγω εκμετάλλευση.  

 

Εάν στο πλαίσιο της επαλήθευσης διαπιστωθεί ότι μια δράση δεν έχει εκτελεστεί πλήρως αλλά σε 

ποσοστό άνω του 80% της εγκεκριμένης για αναδιάρθρωση έκτασης εντός της καθορισμένης 

προθεσμίας, η ενίσχυση καταβάλλεται αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της 

συμπληρωματικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί για την εκτέλεση του μέτρου για το σύνολο των 

εκτάσεων. 

 

Στην περίπτωση που ο παραγωγός αιτηθεί χορήγηση προκαταβολής για κάποια μέτρα, πρέπει να 

έχει αρχίσει η υλοποίηση του μέτρου και να έχει συστήσει εγγύηση, ποσού ίσου προς το 120% της 

ενίσχυσης. Εάν τα προβλεπόμενα μέτρα που εμφαίνονται στην αίτηση ενίσχυσης δεν έχουν 

εκτελεσθεί πλήρως, αλλά εκτελέστηκαν σε ποσοστό πάνω από το 80% των συγκεκριμένων 

εκτάσεων εντός των δυο ετών από την πληρωμή της προκαταβολής, τότε η εγγύηση αποδεσμεύεται, 

αφού αφαιρεθεί ποσό ίσο με το διπλάσιο της συμπληρωματικής ενίσχυσης που θα είχε χορηγηθεί 

για την εκτέλεση του μέτρου για το σύνολο των εκτάσεων και επιστραφεί η επιπλέον ενίσχυση που 

είχε χορηγηθεί ως προκαταβολή για την διαφορά της έκτασης. 

Όταν ο παραγωγός παραιτείται κατόπιν αιτήσεως του από την εκτέλεση του μέτρου, ή δεν το έχει 

εκτελέσει ή έχει εκτελέσει το μέτρο της αίτησης σε ποσοστό κάτω του 80%, εντός προθεσμίας δύο 

ετών που έπονται της χορήγησης της προκαταβολής, τότε επιστρέφει την ενίσχυση της εκρίζωσης, 

την προκαταβολή και η εγγύηση αποδεσμεύεται στο 90% της. 

 

Εάν στην περίπτωση επανεμβολιασμού διαπιστωθεί ότι το ποσοστό επιτυχίας έκπτυξης οφθαλμών 

είναι λιγότερο από 80%, δεν υποβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, ο δικαιούχος υποχρεούται να 

συμπληρώσει τα κενά την επόμενη αμπελουργική περίοδο. 

 

Στην περίπτωση που ο παραγωγός παραιτείται από την προκαταβολή, κατόπιν αιτήσεως του, εντός 

προθεσμίας 10 ημερών αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής 

στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε επιστρέφει στο ακέραιο την προκαταβολή, εάν 

του έχει καταβληθεί και η εγγύηση αποδεσμεύεται στο 95 % της. 

 

           Ο ΔIEΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

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


