
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 955/115194 
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης 

συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κα-

νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το οικονομι-

κό έτος 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί 

βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα-
γωγής» (Α’ 144),

β) της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-
λευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύει με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138) και 

ε) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 

2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με 
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους 
στον αμπελοοινικό τομέα,

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 
2013, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά στην υποβο-
λή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα 
και το εμπόριο με τρίτες χώρες,

γ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της 
Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου, «για τη συμπλήρω-
ση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφο-
ρά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το 
αμπελουργικό Μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και 
την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχο-
μένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και 
τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τρο-
ποποίηση των Κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 
της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής»,

δ) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για 
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 
και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου,

ε) (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί κα-
θορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας 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 κα-
τάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

στ) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) 
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου,

ζ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτρο-
πής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον 
αφορά στα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα,

η) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της 
Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 
της Επιτροπής,

θ) Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστι-
κού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, καθώς 
και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής,

ι) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής 
της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την τροποποί-
ηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά στα εθνικά προγράμματα στή-
ριξης του αμπελοοινικού τομέα,

ια) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 της Επιτρο-
πής, της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση από 
τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστι-
κό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό Κανονι-
σμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2015/1368 και τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 
της Επιτροπής, όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19,

ιβ) εκτελεστικό Κανονισμό(ΕΕ) 2021/78 της Επιτρο-
πής της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 σχετικά με πα-
ρέκκλιση από τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, 
τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελε-
στικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό 
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό Κανονι-
σμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, όσον αφορά ορισμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε 
η πανδημία COVID-19,

ιγ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτρο-
πής της 16ης Απριλίου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, 
για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς Κανονισμούς 
(ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 
181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, 
(ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240, όσον 
αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγ-
χους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής,

ιδ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 374/2021 της 
Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποί-
ηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 
σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά 
τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξου-
σιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149, όσον αφορά τον 
αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19, και 
την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/1149 και

ιε) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 95/2021 της 
Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκ-
κλισης από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 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.

3. Το από 01-03-2021 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
1308/2013 του Συμβουλίου.

4. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 κοινή απόφα-
ση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπλη-
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 
2018/274, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού 
δυναμικού» (Β’ 3645).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ορισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 
ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή 
απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωρι-
μάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της 
σχετικής έκτασης αμπελοκαλλιέργειας. Η εγκατάλειψη 
εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας 
του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν 
θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.

Άρθρο 2 
Σκοπός

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ-
σεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου της 
πρώιμης συγκομιδής του προγράμματος στήριξης του 
αμπελοοινικού τομέα για το οικονομικό έτος 2022, σύμ-
φωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφε-
ξής «πρόγραμμα»).

2. Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η δι-
αδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιο-
λόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί 
έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία 
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Άρθρο 3 
Αρμόδιες αρχές

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμό-
διες αρχές ορίζονται:

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι 
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αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών απο-
φάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος 
και σχετικών εγκυκλίων. Επίσης, είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής του προ-
γράμματος, για την τελική κατάταξη των αιτήσεων στο 
σύνολο της χώρας και την κατανομή των διαθέσιμων 
κονδυλίων ανά παραγωγό.

Τέλος, είναι αρμόδια για την εξαγωγή των γεωχωρικών 
αρχείων των αμπελοτεμαχίων μετά την υλοποίηση του 
προγράμματος και την αποστολή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την ενημέρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης 
Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε), και για τη συλλογή όλων των απαιτού-
μενων στοιχείων και την αποστολή τους στην Ε.Ε.

2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 
είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, 
για την παραλαβή των υποβαλλόμενων αιτήσεων, για 
την πραγματοποίηση του διοικητικού ελέγχου καθώς 
και των προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων για το σύνολο 
των αιτήσεων, για τη διενέργεια της εξέτασης των ενστά-
σεων, για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων 
ελέγχων πιστοποίησης πρώιμης συγκομιδής, για τον 
έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής, για την αναγνώριση 
και εκκαθάριση των δαπανών και την αποστολή τους 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών και για την επιβολή κυρώσεων.

3. Το Τμήμα Ι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή όλων 
των απαραίτητων στοιχείων των δηλώσεων συγκομιδής 
για τις αμπελουργικές περιόδους 2019-2020 και 2020-
2021 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. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998 (Α’ 200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
είναι επίσης αρμόδιος α) για την πραγματοποίηση δια-
σταυρωτικού γεωχωρικού ελέγχου μεταξύ Αμπελουργι-
κού 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» καθώς και για την ενημέρω-
ση της Ε.Α.Ε. με τυχόν ευρήματα ασυμφωνιών β) για τη 
διενέργεια δευτεροβάθμιών ελέγχων και γ) για την κα-
ταβολή της ενίσχυσης.

Άρθρο 4 
Στόχοι του Προγράμματος

1. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, 
με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προ-
σφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε 
να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης 
των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές 
να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.

2. Ποσοτικοποιημένος στόχος του προγράμματος είναι 
η ένταξη εκμεταλλεύσεων με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο 

των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, των 
εγκεκριμένων αιτήσεων.

Άρθρο 5 
Δικαιούχοι

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149, 
δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος «Πρώιμης 
Συγκομιδής» είναι οι αμπελουργοί, φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, που εκμε-
ταλλεύονται έκταση αμπελοκαλλιέργειας με οινοποιή-
σιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής 
τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

2. Ο αμπελοκαλλιεργητής, όπως ορίζεται στο σημείο 
1(α) του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/273, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, 
νόμιμος ενοικιαστής/διαχειριστής αμπελουργικής 
έκτασης της οποίας η παραγωγή χρησιμοποιείται για 
την εμπορική παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων εί-
ναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο των αμπελοτεμαχίων του είναι εγγεγραμμένα 
στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, 
ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελοτεμαχίου, που 
θα καταστεί δικαιούχος στο Μέτρο «Πρώιμη Συγκομι-
δή» πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Αμπελουργικό 
Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελοτεμαχίου 
μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου από 
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 6 
Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα 
θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομά-
κρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, 
στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό 
την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποι-
είται σε ολόκληρο αμπελοτεμάχιο και ότι καμία ποσότη-
τα της παραγωγής δεν έχει παραμείνει στο ενταγμένο 
αμπελοτεμάχιο πέραν της ορισμένης στην παρούσα 
απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το 
άρθρο 16, έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελο-
τεμαχίου να είναι μηδενική.

Άρθρο 7
Μη επιλέξιμες δράσεις

1. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των στα-
φυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι 
επιλέξιμη δράση.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Καν. (ΕΕ) 
2016/1149 σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ζημίας των 
καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, κατά την έννοια της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, ή δυσμενούς κλι-
ματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεο-
μηνία, κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 2 του εν 
λόγω κανονισμού πριν την ημερομηνία της πρώιμης συ-
γκομιδής, δεν χορηγείται στήριξη για πρώιμη συγκομιδή.

3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Καν. (ΕΕ) 
2016/1149 σε περίπτωση πλήρους ή ολικής ζημίας με-
ταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής 
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και της περιόδου συγκομιδής, δεν χορηγείται οικονομική 
αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια 
εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.

Άρθρο 8 
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα

1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια 
τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέ-
λου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της 
παρούσης

β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς για το σύ-

νολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις 
συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον 
αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιό-
δου αίτησης στο πρόγραμμα 

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

ε) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για 
το τρέχον ημερολογιακό έτος, ήτοι το έτος κατάθεσης 
της αίτησης (2022).

στ) επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της 
αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγω-
γού για το πρόγραμμα, μεταξύ των δύο συστημάτων: 
Αμπελουργικού Μητρώου και Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

ζ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη 
έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρ-
θρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016.

η) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2019.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορη-
γείται στήριξη για τους παραγωγούς με μη εγκεκριμένες 
φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευ-
τεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 
85β του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 και στο άρθρο 71 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, αντίστοιχα.

Άρθρο 9 
Χρηματοδότηση του προγράμματος

1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προ-
γράμματος της πρώιμης συγκομιδής για το οικονομικό έτος 
2022 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στή-
ριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σε 500.000 €.

2. Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται 
ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης.

3. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Καν. (ΕΕ)  
2021/95, κατά παρέκκλιση από την παρ. 3 του άρθρου 47 
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η στήριξη που χορηγείται 
καλύπτει σε ποσοστό 50 % το σύνολο του άμεσου κό-
στους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των στα-
φυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει 
από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση και το 
ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση και την 
φυτεμένη ποικιλία, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πα-
ρακάτω Πίνακα 1.

4. Η στήριξη χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωρ-
γικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

5. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προ-
γράμματός είναι μηδενική.

6. Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκτα-
ση του αμπελοτεμαχίου και την ποικιλία με την οποία 
είναι φυτεμένο. Στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται ανα-
λυτικά οι ποικιλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
οι τιμές ενίσχυσης ανά στρέμμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
€/ΣΤΡΕΜΜΑ

1 Σαββατιανό B. 150,00
2 Ροδίτης Rs. 202,00
3 Aγιωργίτικο Ν. 200,00
4 Λιάτικο N. 116,00
5 Ξινόμαυρο N. 204,00
6 Ασύρτικο Β. 200,00
7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν. 230,00
8 Cabernet Sauvignon N. 180,00
9 Μοσχάτο άσπρο/Σπίνας Β. 200,00

10 Merlot N. 213,00
11 Κοτσιφάλι Ν. 200,00
12 Syrah N. 200,00
13 Ρωμέικο Ν. 180,00
14 Μοσχοφίλερο Ν. 236,00
15 Φωκιανό Ν. 110,00
16 Μανδηλαριά Ν. 181,00
17 Sauvignon Blanc B. 240,00
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β. 200,00
19 Chardonnay B. 195,00
20 Μαλαγουζιά Β. 200,00
21 Φιλέρι Rs. 150,00
22 Βηλάνα Β. 253,00
23 Σκιαδόπουλο Β. 170,00
24 Μαυροδάφνη Ν. 200,00
25 Λημνιό Ν. 198,00
26 Αθήρι Β. 150,00
27 Ντεμπίνα Ν. 200,00
28 Ρομπόλα Ν. 150,00

Άρθρο 10 
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η υποβολή της αίτησης έχει γίνει εντός των προβλε-
πόμενων χρονικών ορίων 

β) η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά
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γ) το/τα αμπελοτεμάχια πληρεί/ούν όλες τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμ-
μα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

δ) ο μέσος όρος παραγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις 
συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για 
την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 50 κιλών ανά 
στρέμμα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων 
από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.).

ε) αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «πρώ-
ιμης συγκομιδής» το οικονομικό έτος 2021 δεν δύνα-
ται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο για το οικονομικό 
έτος 2022, σε εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 
2016/1149.

Άρθρο 11 
Κριτήρια προτεραιότητας και απόδοση 
βαθμολογίας

1. Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενί-
σχυσης του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ξε-
περνά τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε 
για την κατανομή των κονδυλίων εφαρμόζονται τα αντι-
κειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας 
του παρακάτω Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1 ΡΟΔΙΤΗΣ 100

2 ΜΟΣΧΑΤΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 100

3 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 100

4 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 100

5 ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ 90

6 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 90

7 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΣΠΡΟ/
ΣΠΙΝΑΣ 90

8 ΒΗΛΑΝΑ 90

9 Cabernet Sauvignon 80

10 MERLOT 80

11 ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 80

12 ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ 80

13 CHARDONNAY 60

14 SYRAH 60

15 Sauvignon Blanc 60

16 ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ 60

17 ΛΙΑΤΙΚΟ 50

18 ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ 50

19 ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ 50

20 ΑΘΗΡΙ 50

21 ΡΩΜΕΙΚΟ 40

22 ΡΟΜΠΟΛΑ 40

23 ΛΗΜΝΙΟ 40

24 ΝΤΕΜΠΙΝΑ 40

25 ΦΩΚΙΑΝΟ 20

26 ΦΙΛΕΡΙ 20

27 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ 20

28 ΑΣΥΡΤΙΚΟ 20
2. Για την απόδοση της συνολικής βαθμολογίας της 

αίτησης ανά Περιφερειακή Ενότητα υπολογίζεται η επι-
μέρους βαθμολογία του κάθε αμπελοτεμαχίου και το 
άθροισμα αυτό διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα 
αμπελουργική έκταση.

3. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κα-
τάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σει-
ρά βάσει βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό 
(ΑΦΜ παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

4. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντλη-
θούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αι-
τήσεις έχουν ισοβαθμήσει, χορηγείται προτεραιότητα 
σε παραγωγούς με βάση το ποσοστό της εκμετάλλευ-
σης του αιτούντα που εντάσσεται στο πρόγραμμα κατά 
φθίνουσα σειρά.

5. Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυ-
τεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της 
ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χα-
μηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτως έκτασης που 
καταλαμβάνει και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέ-
ξιμου αμπελοτεμαχίου.

Άρθρο 12 
Υποβολή αιτήσεων

1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υπο-
βάλουν αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 
παρ. 2, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από τις 5 έως τις 11 
Μαΐου 2022.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι: 

α) Αντίγραφο αμπελουργικού Μητρώου
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 

2022, με την περιγραφική πληροφορία και την χαρτογρα-
φική αποτύπωση της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του 
αιτούντα, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνά-
μει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται η χαρτογραφι-
κή πληροφορία των αμπελοτεμαχίων, της αμπελουργι-
κής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού, στην ΑΕΕ 
2022 προσκομίζεται και πλήρες αντίγραφο της Αίτησης 
Ενιαίας Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους υποβολής 
της αίτησης ένταξης για το μέτρο. Για την περίπτωση που 
το αμπελοτεμάχιο της αίτησης δεν καταγράφεται στο 
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παραπάνω αντίγραφο, προσκομίζεται αντίγραφο της 
ΑΕΕ, του παραγωγού στον οποίο ήταν καταγεγραμμένο, 
το προηγούμενο έτος.

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-
τότητας.

δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της 
φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου 
όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παρα-
γωγού.

ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέ-
ζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτη-
ρίου.

3. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμά-
χια σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, 
τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.

4. Τυχόν αίτημα παραγωγού για μεταβολή/τροποποίη-
ση στα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης 
στο Αμπελουργικό Μητρώο και ειδικότερα μεταβίβαση 
τεμαχίων, διόρθωση/ενημέρωση στοιχείων αμπελοτε-
μαχίων, που πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
θα πρέπει να προηγηθεί της αίτησης του παραγωγού 
για ένταξη σ’ αυτό.

5. Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή από το εν 
λόγω πρόγραμμα δεν επιτρέπεται η τροποποίηση στο 
αμπελουργικό Μητρώο των στοιχείων που αφορούν στα 
εγκεκριμένα στο εν λόγω πρόγραμμα αμπελοτεμάχια, 
μέχρι την ημερομηνία πληρωμής του προγράμματος 
από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

6. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει 
δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιο-
ποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού 
(EE) αριθ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και 
διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε 
κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων των 
τεμαχίων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που τεμάχιά 
τους καταγράφονται στις αιτήσεις για το μέτρο (μεταβί-
βαση/διαγραφή/αλλαγή επιλογών πεδίων, κ.λ.π.) ως την 
ημερομηνία λήξης των ελέγχων και την ολοκλήρωση 
του πίνακα οριστικοποίησης ένταξης σε αυτό, για όλα τα 
τεμάχια εκτός 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 τρο-
ποποιεί την αίτηση του παραγωγού για το μέτρο, δεν 
μπορεί να γίνει δεκτή μετά τη λήξη της ημερομηνίας 
υποβολής της και η αίτηση απορρίπτεται.

Άρθρο 13 
Έλεγχος των αιτήσεων ενίσχυσης και κατάταξη 
αυτών

1. Ο διοικητικός έλεγχος και ο προενταξιακός επιτόπιος 
έλεγχος των αμπελοτεμαχίων των αιτήσεων ενίσχυσης 
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, είναι λεπτομερής 
και πραγματοποιείται στο 100% των αιτήσεων.. Κατά τη 
διενέργεια του διοικητικού ελέγχου γίνεται:

α) διασταύρωση των στοιχείων των υποβληθέντων 
αιτήσεων με τα αντίστοιχα στο Αμπελουργικό Μητρώο 
για την ύπαρξη των αγροτεμαχίων και τη νομιμότητα 
φύτευσης όλων των αγροτεμαχίων που έχει στην κατοχή 
του ο παραγωγός. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο 
διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός κατέχει αμπελοτεμάχιο 
φυτεμένο παράνομα η αίτησή του απορρίπτεται.

β) έλεγχος των Δηλώσεων Συγκομιδής των δύο τε-
λευταίων ετών. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα, αμπε-
λουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις Δηλώσεις 
Συγκομιδής δηλώνεται προορισμός του συγκομισθέντος 
προϊόντος που δεν σχετίζεται με οινοποίηση, όπως «ιδι-
οκατανάλωση», «λοιποί προορισμοί», «χυμοποίηση» και 
«οινοποίηση από δηλούντα» (εξαιρούνται οι οινοποιοί 
κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).

γ) έλεγχος της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του παραγω-
γού για τη διασταύρωση των στοιχείων της καλλιεργητι-
κής κατάστασης της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης 
με τα αντίστοιχα στοιχεία στο Αμπελουργικό Μητρώο.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 
της Επιτροπής, οι αιτούντες στο εν λόγω πρόγραμμα 
ελέγχονται για την ορθή υποβολή των απαιτούμενων 
δηλώσεων (παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό 
έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ., 
για το σύνολο των τεμαχίων της αμπελουργικής τους 
εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματά του ελέγχου κα-
ταχωρούνται στο «Πρακτικό Πρωτοβάθμιου Διοικητι-
κού ελέγχου αίτησης στο μέτρο πρώιμης συγκομιδής» 
(Υπόδειγμα 2) στα αντίστοιχα πεδία. Σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνεται μη ορθή υποβολής δήλωσης συγκομιδής, 
η εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση δεν εντάσσεται 
στο πρόγραμμα.

3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται 
να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί ο έλεγχος της αίτησης εντός των προβλεπόμενων 
ημερομηνιών.

4. Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσε-
ων οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής/Αγροτικής Οικονομίας ανά Περιφερειακή Ενότητα 
(Π.Ε.) της χώρας, συμπληρώνουν τον Πίνακα Αιτήσεων 
Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα 2α και τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Δ/
νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αργότερο 
έως την 16η Μαΐου 2022.

5. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων μετά την ενοποίηση των αρχείων των αιτήσεων της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προβαίνει στον 
υπολογισμό της συνολικής έκτασης της αμπελουργικής 
εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες και στον δι-
ασταυρωτικό έλεγχο των αμπελοτεμαχίων προς ένταξη 
μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου με τα αντίστοιχα στοι-
χεία των αιτήσεων, όπως καταγράφονται στο Μητρώο 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αι-
τήσεων για το μέτρο. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 
ελέγχων, αποστέλλονται στις Δ.Α.Ο.Κ. ως την 31 Μαΐου 
2022 προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον διοικητικό 
έλεγχο.
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6. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής/Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιούν τον διοικη-
τικό έλεγχο των αιτήσεων με βάση το Υπόδειγμα 2 λαμ-
βάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού 
ελέγχου με το Αμπελουργικό Μητρώο και προβαίνουν σε 
απόδοση βαθμολογίας αυτών, σύμφωνα με τα κριτήρια 
προτεραιότητας του άρθρου 11 της παρούσας, συμπλη-
ρώνοντας τον Πίνακα Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου Διοικη-
τικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2α), ως την 3η Ιουνίου 2022.

7. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/
Αγροτικής Οικονομίας συμπληρώνουν αναλυτικό πίνακα 
με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παρα-
γωγούς με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας, με τις 
ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος ενίσχυσης ανά αμπε-
λοτεμάχιο, ανά αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 το 
αργότερο έως την 6η Ιουνίου 2022. Για την ενημέρωση 
των αιτούντων παραγωγών αναρτάται πίνακας, σύμφω-
να με το Υπόδειγμα 3α.

8. Οι αιτούντες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο 
μέσο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής. Για τις περιπτώσεις απόρριψης 
της αίτησης, οι αιτούντες παραγωγοί ενημερώνονται 
για τους λόγους απόρριψής τους, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής ένστασης το αργότερο έως τις 
16 Ιουνίου 2022.

9. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής/Αγροτικής Οικονομίας διενεργούν προενταξικό 
επιτόπιο έλεγχο για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων 
των εν δυνάμει επιλέξιμων αμπελοτεμαχίων, συμπλη-
ρώνουν τον αναλυτικό πίνακα καταγραφής προεντα-
ξιακού ελέγχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3β και τον 
αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων ως και την 24η Ιουνίου 2022.

10. Οι Δ.Α.Ο.Κ μετά την ολοκλήρωση των διενεργηθέ-
ντων διοικητικών και προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων, 
την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την εισαγωγή των απο-
τελεσμάτων τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, για την 
ενημέρωση των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων προς 
ένταξη στο μέτρο, προβαίνουν στη βαθμολόγηση, στον 
προσδιορισμό της οικονομικής αποζημίωσης και στην 
καταχώριση των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων σε πί-
νακες σύμφωνα με τα Υποδείγματα 5 και 5α. Εν συνεχεία 
αποστέλλουν τους παραπάνω πίνακες ηλεκτρονικά, στη 
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων συ-
νοδευόμενα υποχρεωτικά από διαβιβαστική επιστολή 
στην οποία αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του συνό-
λου των αιτήσεων (αριθμός αιτήσεων, αριθμός στρεμ-
μάτων και ποσό ενίσχυσης), ως την 27η Ιουνίου 2022.

Άρθρο 14 
Ενστάσεις

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένστα-
ση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου 
της αίτησης, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 4 και επισυ-
νάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο 
έως την 15η Ιουνίου 2022.

2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Διεύ-

θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως τις 
20 Ιουνίου 2022. Για τις περιπτώσεις που γίνεται δεκτή 
η ένσταση, στον προενταξιακό έλεγχο περιλαμβάνονται 
και τα αμπελοτεμάχια των εν λόγω αιτήσεων.

3. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδι-
αφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για 
τους λόγους απόρριψής της.

Άρθρο 15 
Τελική Έγκριση των δικαιούχων

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων του ΥΠ.Α.Α.Τ μετά την πραγματοποίηση διασταυρω-
τικού ελέγχου των αποτελεσμάτων των προενταξιακών 
επιτόπιων με το Αμπελουργικό Μητρώο προβαίνει σε 
οριστική κατάταξη των αιτήσεων βάση φθίνουσας σει-
ράς βαθμολογίας, για το σύνολο των εν δυνάμει εγκε-
κριμένων αιτήσεων της χώρας έως την 7η Ιουλίου 2022

2. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας των αιτήσεων ισχύει η 
παρ. 4 του άρθρου 11 της παρούσας, όπου υπολογίζεται 
το ποσοστό της εντασσόμενης έκτασης στο μέτρο, σε 
σχέση με το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης 
φυτεμένης με οινοποιήσιμες ποικιλίες του αιτούντος.

Για τον προσδιορισμό του προαναφερόμενου πο-
σοστού, η συνολική έκταση της αμπελουργικής εκμε-
τάλλευσης του αιτούντος με οινοποιήσιμες ποικιλίες 
επανυπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων 
(διοικητικού και προενταξιακού επιτόπιου), προκειμένου 
να συμπεριληφθούν τυχόν μεταβολές που προέκυψαν 
από αυτούς.

3. Ο πίνακας με την οριστική κατάταξη των αιτήσε-
ων με τους εντασσόμενους παραγωγούς για κάθε Πε-
ριφερειακή Ενότητα συμπληρωμένος σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα 5β, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς ενημέρω-
ση. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για 
την τελική τους βαθμολογία και το ποσό έγκρισης της 
οικονομικής ενίσχυσης, η οριστική κατάταξη των αιτήσε-
ων αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ με 
βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 5γ.

4 Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων 
ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 6, για κάθε αποδεκτή αίτηση που περι-
λαμβάνεται στον τελικό πίνακα κατάταξης δικαιούχων 
ένταξης στο μέτρο (Υπόδειγμα 5β), το αργότερο μέχρι 
την 11η Ιουλίου 2022.

5. Ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί 
από την εφαρμογή του προγράμματος, ενημερώνοντας 
εγγράφως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ- εντός τριών (3) ημερών 
από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

6. Στις περιπτώσεις παραίτησης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ 
οφείλει να ενημερώσει ως και την 4η ημέρα από την 
ημερομηνία ανάρτησης, τη Διεύθυνση Αξιοποίησης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων προκειμένου αυτή να εντά-
ξει στον Πίνακα οριστικής κατάταξης των αιτήσεων τις 
αμέσως επόμενες σε βαθμολογία αιτήσεις.
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Άρθρο 16 
Διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής και υποβολή 
αίτησης πληρωμής

1. Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους 
τελικούς δικαιούχους του προγράμματος δύναται να 
πραγματοποιηθεί έως τις 15 Ιουλίου 2022.

2. Μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι τελικοί δι-
καιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 το αργότερο έως την 19η 
Ιουλίου 2022.

Άρθρο 17 
Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου

1. Για τον έλεγχο των αιτήσεων με απόφαση του Αντι-
περιφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
ορίζεται, τριμελής επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα) 
αποτελούμενη από α) έναν γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο 
Τ.Ε, β) από έναν τοπογράφο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε και γ) 
έναν εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση 
και εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυ-
ναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος Π.Ε ή 
τεχνολόγος Τ.Ε ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρ-
τογραφικών στοιχείων.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα 
αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε της Διεύθυν-
σηςΑγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής 
Οικονομίας.

2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων 
ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να 
ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη 
σύνθεση.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται 
από διμελές κλιμάκιο ελέγχου το οποίο ορίζεται από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρι-
κής Οικονομίας/Αγροτικής Οικονομίας και αποτελείται 
από υπαλλήλους της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου.

4. Για την εξέταση των ενστάσεων, συνίσταται σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας εξαιρουμένων 
των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο 
στην συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας 
τουλάχιστον είναι γεωπόνος.

Άρθρο 18 
Επιτόπιοι Έλεγχοι

1. Προενταξιακοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο 
σύνολο των αμπελοτεμαχίων των εγκεκριμένων από τον 
διοικητικό έλεγχο αιτήσεων, καθώς και των περιπτώσεων 
ενστάσεων που γίνονται δεκτές, από την αρμόδια επιτροπή 
του άρθρου 17, το αργότερο έως την 20η Ιουνίου 2022.

2. Πρωτοβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο 
σύνολο των αμπελοτεμαχίων των εγκεκριμένων αιτήσε-
ων, από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, κατόπιν 
της υποβολής της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου, το 
αργότερο έως την 11η Αυγούστου 2022.

3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφω-
να με τη μεθοδολογία και τις οδηγίες, όπως περιγρά-
φονται στο σημείο 1.7 του παραρτήματος της υπ’ αρ. 
2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφα-
σης και τα αποτελέσματά τους εισάγονται στο Αμπε-
λουργικό Μητρώο για την ενημέρωση των ελεγχθέντων 
αμπελοτεμαχίων. Τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγ-
χων με την παραδοσιακή μέθοδο μέτρησης επιτόπου 
του αμπελοτεμαχίου, με υπόδειξη του από τον παρα-
γωγό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, υπερισχύουν 
σε περιπτώσεις που προκύπτουν διαφοροποιήσεις με 
αποτελέσματα ελέγχου εντοπισμού/ή και εκτάσεων, που 
πραγματοποιούνται με άλλες μεθόδους.

4. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων ορίζεται 
η έκταση αμπελώνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καν.
(ΕΕ) 1150/2016, ήτοι από την εξωτερική περίμετρο των 
στελεχών αμπέλου με την προσθήκη ενός ενδιάμεσου 
χώρου το πλάτος του οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ της 
απόστασης μεταξύ των γραμμών.

5. Η ειδοποίηση των κατόχων των αμπελουργικών εκ-
μεταλλεύσεων πραγματοποιείται εντός περιορισμένου 
χρόνου, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός 
του ελέγχου, τηλεφωνικά ή και με γραπτή ειδοποίηση, 
κατ’ ανώτατο όριο 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία ελέγχου, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογη-
μένες περιπτώσεις, προκειμένου ο ίδιος να παρίσταται 
κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης 
του παραγωγού κατά τον έλεγχο, μπορεί να παραστεί 
αντιπρόσωπος στον οποίο θα του έχει χορηγήσει εξου-
σιοδότηση.

6. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής 
απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής.

Άρθρο 19 
Διαδικασία πληρωμής

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής/Αγροτικής Οικονομίας μετά την ολοκλήρωση των 
επιτόπιων ελέγχων επιβεβαίωσης της υλοποίησης του 
προγράμματος προβαίνουν σε ενημέρωση του Αμπε-
λουργικού Μητρώου με την εισαγωγή των αποτελε-
σμάτων τους, συμπληρώνουν τον Πίνακα Καταγραφής 
Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης σύμφωνα με το Υπόδειγ-
μα 8 και τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ως την 12η Αυ-
γούστου 2022.

2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων πραγματοποιεί διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ 
των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων για τα οποία έχει 
εκδοθεί απόφαση έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα και 
των αντίστοιχων στοιχείων αυτών, μετά την ενημέρωση 
τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αποστέλλονται στις Διευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως την 
31η Αυγούστου 2022.

3. Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, συμπληρώνουν τα 
σχετικά συνημμένα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ και εν 
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συνεχεία προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάρι-
ση δαπάνης συντάσσοντας και αποστέλλοντας τους 
σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμ-
μάτων Φορέων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων 
και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ-
ήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), το αργότερο ως και την 6η Σε-
πτεμβρίου 2022.

4. Στους φακέλους πληρωμής εμπεριέχονται:
α) Το Υπόδειγμα 8α (Αναλυτικός Πίνακας τεμαχίων ανά 

παραγωγό) 
β) Το Υπόδειγμα 8β (Αναλυτικός Πίνακας πληρωμής 

ανά παραγωγό) 
γ) Το Υπόδειγμα 8γ (Συγκεντρωτικός Πίνακας Πληρωμής)
Οι ανωτέρω Πίνακες θα πρέπει να είναι θεωρημένοι 

και σφραγισμένοι από τους αρμόδιους υπαλλήλους των 
Δ.Α.Ο.Κ

δ) Αίτηση θεωρημένη και σφραγισμένη της Δ.Α.Ο.Κ. 
απευθυνόμενη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 9 της παρούσας.

ε) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 10.

5. Τα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ αποστέλλονται ηλε-
κτρονικά και στην Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ., η οποία προβαίνει στην εξα-
γωγή των γεωχωρικών αρχείων τους και στην αποστολή 
τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ενημέρωση της Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης, στο πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομέ-
νων, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν (ΕΕ) 1306/2013.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, μετά των έλεγχο των φακέλων πλη-
ρωμής, προχωρά στην οριστική πληρωμή των δικαι-
ούχων καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 
απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό τους το αργότερο 
έως τις 15 Οκτωβρίου2022.

Άρθρο 20 
Πολλαπλή Συμμόρφωση - Έλεγχοι και μειώσεις

1. Στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γε-
ωργοί οφείλουν να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους 
τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης και τις απαι-
τήσεις της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Δι-
αχείρισης, που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 του 
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και εξειδικεύονται στην υπ’  αρ. 
1793/74062/02.07.2015 (Β’ 1468) υπουργική απόφαση. 
Για το λόγο αυτό διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι Πολλα-
πλής Συμμόρφωσης, τουλάχιστον στο 1% των δικαιού-
χων του μέτρου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δείγμα 
ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης που εξάγεται από 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τμήμα Πολλαπλής 
Συμμόρφωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το ποσοστό μείωσης 
που προκύπτει από τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρ-
φωσης, λαμβάνεται υπ’ όψη στον υπολογισμό της πλη-
ρωμής του έτους ενίσχυσης για το οποίο διενεργήθηκε 
ο έλεγχος.

2. Εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση για το συγκεκρι-
μένο έτος πριν την οριστικοποίηση του ποσοστού μεί-
ωσης, και υπάρχουν ευρήματα από τα οποία προκύπτει 
επιστροφή της ενίσχυσης, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία 
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή ο 

συμψηφισμός τους με τυχόν με τις άλλες ενισχύσεις που 
θα καταβληθούν στους δικαιούχους για το επόμενο έτος.

Άρθρο 21 
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης

1. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότη-
ση του εν λόγω μέτρου και της οικονομικής αποζημίω-
σης για ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδή-
ματος που χορηγείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), διενεργούνται διασταυ-
ρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των εγκεκριμένων για πληρωμή 
αιτήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα και των στοιχείων 
των αιτούντων για οικονομική αποζημίωση ασφάλισης 
συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του ΕΛ.Γ.Α.

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση των πληρω-
μών αποστέλλει στον ΕΛ.Γ.Α αρχείο με τα στοιχεία των 
αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία οικονομικής αποζημίω-
σης που έλαβαν σε εφαρμογή του μέτρου της πρώιμης 
συγκομιδής, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αξιοποίη-
σης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, ώστε να 
εξαιρεθούν από πιθανή οικονομική αποζημίωση ασφά-
λισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος.

Άρθρο 22 
Δευτεροβάθμιος έλεγχος

Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων έλεγχων του-
λάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από 
τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Για τις 
περιπτώσεις διενέργειας επιτόπιων ελέγχων από τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, τα αποτελέσματά τους καθώς και τα αντί-
γραφα των πρακτικών τους, διαβιβάζονται αμελλητί στις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής/Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενημέρωση του 
Αμπελουργικού Μητρώου.

Άρθρο 23 
Υποχρεώσεις των δικαιούχων

1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς 
και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση 
του μέτρου είναι:

α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στην απόφαση ένταξης.

β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση των στοιχείων των 
ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, και μέ-
χρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πληρωμής, εκτός 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/
τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια.

δ) Να υποβάλλουν για τα αμπελοτεμάχια που συμ-
μετείχαν στην εφαρμογή του εν λόγω μέτρου Δήλωση 
Συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την 
ένταξη στην Πρώιμη Συγκομιδή.

Άρθρο 24 
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις

1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση 
που έχει ήδη χορηγηθεί ενωσιακή ενίσχυση, ανακτάται 
εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:
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α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 10 της πα-
ρούσας απόφασης.

β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατά-
ξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί 
ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να 
λάβει ενίσχυση.

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφω-
ση 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.

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση 
που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμπο-
δίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με 
εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περι-
στάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

6. Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης του μέτρου σε όλα τα 
αμπελοτεμάχια, όπως αυτά εγκρίθηκαν στην απόφαση 
ένταξης έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την πλη-
ρωμή του μέτρου για το σύνολο της αίτησης. Επισημαί-
νεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το αμπελο-
τεμάχιο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ένας δικαιούχος 
παραγωγός δεν ολοκληρώσει το μέτρο και δεν προκύπτει 
ανωτέρα βία τότε αυτός υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβο-
λής αίτησης ένταξης στα μέτρα του αμπελοοινικού τομέα 
για τα τρία επόμενα ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 25 
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

1. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου 
ελέγχου του άρθρου 22 διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν 
έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται 
στο άρθρο 23 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε προχω-
ρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α’ 173).

2. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλ-
λων έλεγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τη-
ρήσει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα, για τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια τότε 
η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως 
καταβληθέντων.

Άρθρο 26 
Υποδείγματα

Για την εφαρμογή της παρούσας προσαρτώνται τα 
δεκαέξι (16) Υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ:
- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1)
- Πρακτικό Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου (Υπό-

δειγμα 2)
- Αναλυτικός Πίνακας Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου Διοι-

κητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2α)
- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων κατά Π.Ε 

(Υπόδειγμα 3)
- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων για ανάρ-

τηση (Υπόδειγμα 3α)
- Αναλυτικός Πίνακας Καταγραφής Προενταξιακού 

Ελέγχου αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 3β)
- Ένσταση (Υπόδειγμα 4)
- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων ανά Π.Ε 

(Υπόδειγμα 5)
- Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων ανά 

Π.Ε (Υπόδειγμα 5α)
- Τελικός πίνακας κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο 

μέτρο (Υπόδειγμα 5β)
- Τελικός πίνακας κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο 

μέτρο για ανάρτηση (Υπόδειγμα 5γ)
- Απόφαση Έγκρισης (Υπόδειγμα 6)
- Αίτηση Πληρωμής (Υπόδειγμα 7)
- Πίνακας Καταγραφής Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης 

«Πρώιμης Συγκομιδής» (Υπόδειγμα 8)
- Αναλυτικός Πίνακας Αμπελοτεμαχίων ανά δικαιούχο 

ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8α)
- Αναλυτικός Πίνακας Πληρωμής ανά δικαιούχο ενί-

σχυσης (Υπόδειγμα 8β)
- Συγκεντρωτικός Πίνακας Πληρωμής δικαιούχων ενί-

σχυσης (Υπόδειγμα 8γ)
- Αίτηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-

νιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα 9)

- Βεβαίωση ολοκλήρωσης ελέγχων (Υπόδειγμα 10)
- Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

(Υπόδειγμα 11)
- Έκθεση Ελέγχου που αφορά την επιστροφή αχρεω-

στήτως καταβληθέντων ποσών από τον/την παραγωγό 
(Υπόδειγμα 12)

- Εισηγητική έκθεση για έκδοση απόφασης επιστρο-
φής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον/την 
παραγωγό (Υπόδειγμα 13)

- Απόφαση για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος 
χρηματικού ποσού (Υπόδειγμα 14)

- Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. 
ενισχύσεων - επιδοτήσεων υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 15)

- Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενι-
σχύσεων - επιδοτήσεων (Υπόδειγμα 16)
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Άρθρο 27 
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που αφορούν στο οικονομικό έτος 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ     



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21654 Τεύχος B’ 2192/04.05.2022

*02021920405220036*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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