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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δα−

πανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που 
πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. ........................................... 1

Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) 
αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 
2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για 
νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016». ............... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΤΠ9/1743 (1)
 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπα−

νών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που πληρώ−
νονται από την πάγια προκαταβολή της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας 

Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 110 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 
και τα άρθρα 121 και 122 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 
του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄) και ιδίως το άρθρο 108.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις − Κύρωση του σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 87/2011 «Σύσταση πάγιας προ−
καταβολής στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» 
(ΦΕΚ Α΄ 208).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 
98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ136/20−03−2015 από−
φασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών 
Υπουργών» (ΦΕΚ 389 Β΄/21−03−2015).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ10/25−09−2015 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα» (ΦΕΚ Β΄ 2109).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29 από 8−10−2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Χουλιαράκη» (ΦΕΚ. Β΄ 2168).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/68151/0004/26−10−2015 απόφαση 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής "Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Δημο−
σιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΓΓ 
Δημ/κης Πολιτικής/ΓΛΚ του Υπ. Οικ/κών» (ΦΕΚ Β΄ 2310).

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11.1/2166/2015 απόφασης 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ 
781/τ. Β΄/04−05−2015).

13. Τα υπ’ αριθμ. 2/64009/08.10.2015 και 2/65017/ΔΠΓΚ/ 
04.11.2015 έγγραφα του ΓΛΚ «Τροποποίηση κώδικα κα−
τάταξης εσόδων − εξόδων».

14. Την υπ’ αριθμ. ΤΠ1/8074/08.12.2015 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα «΄Εκδοση απόφασης Διατάκτη για την κατα−
νομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 του οικείου φορέα σε επιμέρους κωδικούς 
αριθμούς εξόδων».

15. Το ποσό της πάγιας προκαταβολής της Υπηρεσίας 
Πρώτης Υποδοχής ανέρχεται στα 70.000,00 €.
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6496 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

16. Το υπ’ αριθμ. 767/2016/18−01−2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο τέως Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή

1. Το είδος και το ποσοστό των δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), που πληρώνονται από την πάγια 
προκαταβολή του Ειδικού Φορέα 07 − 450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» καθορίζεται ως εξής:

A/A
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

%

1 0711 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΤΑΚΤΙΚΟΙ – Ι.Δ.Α.Χ.) 50 

2 0713 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΤΑΚΤΙΚΟΙ – Ι.Δ.Α.Χ) 50 

3 0716 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
(περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, 
του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) 

70 

4 0717 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημο−
κρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείες, 
οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) 

70 

5 0719

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (περιλαμβάνονται το αντίτιμο 
των εισιτηρίων εσωτερικού & εξωτερικού, η χιλιομετρική
αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχήματος και η μίσθωση 
αυτοκινήτου Ι.Χ. η Δ.Χ.) εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 
και 0717

50

6 0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ KAI ΕΞΩΤΕ−
ΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717. 50

7 0722 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ KAI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ 
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717 50

8 0823 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 5

9 0851
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ−
ΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

20

10 0861 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 
ΓΕΝΙΚΑ 30

11 0869 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30

12 0871 ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5

13 0875 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 5

14 0899 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 5

15 1111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20

16 1211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6497

17 1231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30

18 1311 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30

19 1321 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 20

20 1329 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 20

21 1421 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10

22 1423 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 10

23 1431 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 10

24 1641 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5

25 1691 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 10

26 1699 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10

27 1711 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5

28 1712 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 10

29 1713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.ΛΠ. 
ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10

30 1723 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10

31 1725 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5

32 1729 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5

2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, η υπ’ 
αριθμ. 8013/1/13−ιη' από 11−9−2012 κοινή υπουργική από−
φαση Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός ύψους παγίας 
προκαταβολής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και ποσο−
στού δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) που 
πληρώνονται από αυτή» (ΦΕΚ. Β΄ 2577), παύει να ισχύει.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το οι−
κονομικό έτος 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 1012/21063 (2)
Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, 
(Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύ−
σεις για το έτος 2016».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του 

προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του Ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το−
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
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της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2) Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) 

«για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπε−
λουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη 
συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της 
αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προ−
ϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον 
αμπελοοινικό τομέα», όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «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».

γ) (ΕΕ) με αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου L 347/20−12−2013 «σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
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».

δ) (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός 
της Επιτροπής (ΕΕ L93/09.04.2015) «για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον αφορά το κα−
θεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

ε) (Ε.Ε) αριθ. 2015/561 Εκτελεστικός κανονισμός της 
Επιτροπής (ΕΕ L 93/09.04.2015) «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον 
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

3) Την υπ’ αριθ. 6208/142241/18−12−2015 υπουργική 
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, 
σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελο−
φυτεύσεις για το έτος 2016» (Β΄ 2833).

4) Το υπ’ αριθ. 73/23−09−2015 Προεδρικό διάταγμα 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/116/
23−09−2015).

5) Την υπ’ αριθ. Υ26/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού Αλέξιου Τσίπρα (ΦΕΚ Β΄ 2144/2015) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».

6) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από διαβού−
λευση με φορείς του αμπελοοινικού τομέα και τις 
αρμόδιες ΔΑΟΚ όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. 
1773/46020/27.04.2015 και 4921/118140/30.10.2015 έγγρα−
φα της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας, καθώς και 
τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ε.Ε..

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία εν−
στάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδει−

ών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, 
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 
2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το έτος 2016.

Άρθρο 2 
Αρμόδιες αρχές

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρ−
μόδιες αρχές ορίζονται:

1) Το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας της Διεύθυνσης Συ−
στημάτων Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), είναι αρμόδιο για 
τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού οινοποι−
ήσιμων ποικιλιών αμπέλου, κάνοντας χρήση των πλη−
ροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
του Αμπελουργικού Μητρώου. Εισηγείται την έκδοση 
των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων 
για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κοινοτικών και 
εθνικών διατάξεων, και συγκεντρώνει τα απαραίτητα 
στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη 
σύνταξη και αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων 
ανακοινώσεων από την Κοινή Οργάνωση των Αγορών 
Γεωργικών Προϊόντων.

2) Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, 
Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών 
δεδομένων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων είναι αρμόδιο για τη διαχείριση, την ενημέρωση/
επικαιροποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πλη−
ροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου σε κεντρικό 
επίπεδο, την εξυπηρέτηση της ψηφιακής εφαρμογής 
υποβολής αιτήσεων για άδειες νέας φύτευσης, την ενη−
μέρωση των χρηστών του αμπελουργικού μητρώου στις 
νέες διαδικασίες, τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγ−
χων για την ορθή τήρησή του καθώς και την έγκαιρη 
αποστολή στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας όλων 
των απαραίτητων στοιχείων αρμοδιότητάς της για την 
κοινοποίηση τους στην Ε.Ε.

3) Το Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έρ−
γων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για την δημιουργία της ψη−
φιακής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων για άδειες νέας 
φύτευσης από τους παραγωγούς, την κατάταξη των 
παραγωγών ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους, σύμ−
φωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν, τη 
χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης μετά από έγκρι−
ση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας στους 
επιλέξιμους αιτούντες καθώς και την ενημέρωση των 
απορριπτόμενων παραγωγών.

Είναι επίσης αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή στη 
Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας όλων των απαραίτη−
των στοιχείων αρμοδιότητας της για την κοινοποίηση 
τους στην Ε.Ε.

4) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής/Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.Κ) των οικείων Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της 
κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας 
χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του 
Αμπελουργικού Μητρώου, τη λειτουργία, τη διαχείρι−
ση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του 
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Αμπελουργικού Μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας 
αρμοδιότητάς τους. Μεριμνούν για την ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, τον διοικητικό έλεγχο των υποβαλλόμε−
νων αιτήσεων αλλά και τον επιτόπιο όπου απαιτείται, την 
εξέταση τυχόν ενστάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

Άρθρο 3
Χορήγηση αδειών νέας φύτευσης ως ποσοστό 
επί του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων

Για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύ−
τευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των 
αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την 
απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις 
την 31η Ιουλίου 2015 και η οποία θα ανακοινωθεί μέχρι 
την 1η Μαρτίου του 2016.

Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών 
να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης 
με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 
παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται 
να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

Η εν λόγω έκταση μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη, είτε 
ενοικιαζόμενη. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις 
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι 
αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την αρ−
χικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους 
και με τα ίδια χαρακτηριστικά όσον αφορά τα κριτήρια 
προτεραιότητας του άρθρου 5.

Άρθρο 5
Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή 

βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστή 
συμμόρφωσης σε αυτά

Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολι−
κή έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, 
οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη 
προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικει−
μενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποι−
ήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως 
αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτή−
ριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν 
(Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W1=0,2
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt1=10 για 

συμμόρφωση και Pt1=0 για μη συμμόρφωση
Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη δι−

ατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από 
τα ακόλουθα:

(1) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσι−
μα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέ−
ντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 
Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση 
που προορίζεται για νέα φύτευση.

(2) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέ−
λια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρ−
μόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου 
εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί 
με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την 
υποβολή της αίτησης.

(3) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσι−
μα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέ−
ντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολο−
κληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την 
έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

(4) Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέ−
λια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρ−
μόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμέ−
νη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση 
που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον 
έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

(5) Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδι−
ορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές 
με αναβαθμίδες.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή 
του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται 
πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίη−
σης σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2) και συμμορφώνονται με τα σχετικά εναρ−
μονισμένα πρότυπα για την «Αξιολόγηση συμμόρφωσης 
— Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, δι−
εργασιών και υπηρεσιών» ή «Αξιολόγηση συμμόρφωσης 
— Απαιτήσεις για φορείς παροχής ελέγχου και πιστο−
ποίησης συστημάτων διαχείρισης».

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν έχει στην κατο−
χή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 1 και 3), θα πρέπει 
σε περίπτωση χορήγησης της άδειας νέας φύτευσης 
να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη 
φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον διαπι−
στευμένο φορέα πιστοποίησης.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W2=0,1
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt2=10 για 

συμμόρφωση και Pt2=0 για μη συμμόρφωση
Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους 

ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παρά−
γραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκε−
κριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση 
βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

(1) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω 
των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψι−
πέδων ή

(2) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W3=0,2
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt3=10 για 

συμμόρφωση και Pt3=0 για μη συμμόρφωση
Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο 

πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμε−
ταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 
στοιχείο η) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν 
κατά το χρόνο της αίτησης:
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(1) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλ−
λευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 
εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και 
επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 
εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

(2) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλ−
λευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 
εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και 
ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια 
φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

(3) το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευ−
σης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήμα−
τος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών 
έχει στην κατοχή του έκταση φυτεμένη με οινοποιή−
σιμες ποικιλίες αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της εν λόγω έκτασης.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W4=0,4
Ο Συντελεστής συμμόρφωσης Pt4 παίρνει τις τιμές 10, 

7 και 5 για κάθε μια από τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) 
αντίστοιχα και την τιμή 0 για μη συμμόρφωση

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρό−
σθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ 
εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν 
ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς 
άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως ανα−
φέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W5=0,1
Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt5=10 για 

συμμόρφωση και Pt5=0 για μη συμμόρφωση

Άρθρο 6
Κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων 
γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου 
Pt=W1*Pt1+ W2*Pt2+....+ Wn*Ptn όπου

Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκρι−
μένη μεμονωμένη αίτηση

W1, W
2..., Wn = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων

Pt1, Ρt2...., Ptn = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κρι−
τήρια

Οι ανωτέρω συντελεστές αναφέρονται στο Παράρτη−
μα 1 παράγραφος Β) του Καν. (ΕΕ) 2015/561.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα 
του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπο−
λογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

Άρθρο 7 
Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

1) Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση 
αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέ−
λου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του 
ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση−υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου 
έως και την 15η Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι απο−
δεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του 
κριτηρίου επιλεξιμότητας.

Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολο−
γητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η 

αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα 
κριτήρια αυτά.

2) Στην αίτηση−υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το 
μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης 
για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, η οποία 
είναι τουλάχιστον ίση της αιτηθείσας έκτασης. Η ελά−
χιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας 
φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

3) Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στους 
απαραίτητους διοικητικούς και επιτόπιους έλεγχους των 
εν λόγω αιτήσεων και τις οριστικοποιούν το αργότερο 
έως την 15η Ιουνίου 2016.

4) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων το 
αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έρ−
γων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει ηλεκτρονικά 
τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους 
της μη επιλεξιμότητάς τους εντός χρονικού διαστήμα−
τος 5 ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης 
της αίτησης του παραγωγού από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

5) Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω ηλεκτρο−
νική ενημέρωση κατά το άρθρο 9 παρ. 2.

Άρθρο 8 
Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1) Οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν συνολική έκτα−
ση μικρότερη από την προς παραχώρηση έκταση του 
άρθρου 3 της παρούσας, εγκρίνονται στο σύνολό τους.

2) Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις αφορούν συνολική έκτα−
ση μεγαλύτερη από την προς παραχώρηση έκταση του 
άρθρου 3 της παρούσας, τότε η χορήγηση αδειών πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα λάβουν 
με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, το συντελεστή 
βαρύτητας αυτών και το συντελεστή συμμόρφωσης με 
τα κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 5 και 
6 της παρούσας.

3) Το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκη−
σης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων 
με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά 
φθίνουσα σειρά. Ακολούθως χορηγεί τις άδειες νέας φύ−
τευσης σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων 
μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλι−
έργειας και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς 
κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις 
εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία 
πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτά−
σεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.

4) Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αι−
τούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου, 
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. 
Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί 
πλήρως οι αιτούντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχε−
τικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.

5) Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην 
αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός 
ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χο−
ρηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις.
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6) Εφόσον υπάρξουν αδιάθετες εκτάσεις προερχό−
μενες από την περίπτωση της παραγράφου 5) τότε οι 
εκτάσεις αυτές θα διατεθούν το επόμενο έτος, πέραν 
του ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσε−
ων που θα αποφασιστεί να διατεθεί όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6 του Καν (ΕΕ) αριθ. 561/2013.

7) Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από 
την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Αμέσως μετά τη φύτευση ο παραγωγός οφείλει να 
ενημερώσει την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ για να πραγματοποιή−
σει επιτόπιο έλεγχο και να εγγράψει το αμπελοτεμάχιο 
στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπε−
λουργικού Μητρώου.

8) Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες που επιτρέπεται να φυτεύ−
ονται, περιλαμβάνονται στην με αριθ. 3534/96217/7.9.2015 
(Β΄ 1995) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών 
σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9
Επιτροπές διοικητικών 

και επιτόπιων ελέγχων − ενστάσεων

1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των 
δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγ−
χους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, μία ή περισσότερες 
τριμελείς επιτροπές (αμπελοοινικού τομέα) αποτελού−
μενη από ένα γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε, από ένα 
τοπογράφο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε και ένα εξειδικευμένο 
υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εμπειρία για δι−
ενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού 
τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος Π.Ε ή τεχνολόγος Τ.Ε, 
ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών 
στοιχείων.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα 
αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οι−
κονομίας.

2. Για την εξέταση των ενστάσεων κατά των διοι−
κητικών και επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 7 παρ. 3 
καθώς και περιπτώσεων ανωτέρας βίας, συνίσταται σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από υπαλλήλους της Δ/νσης 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 10 
Ενστάσεις κατά τον έλεγχο των αιτήσεων 

και των εκτάσεων

1. Ο ενδιαφερόμενος για χορήγηση άδειας φύτευσης 
δύναται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης για την 
απόρριψη της αίτησής του (άρθρο 7 παρ. 4 της παρούσας) 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 στην οικεία Διεύθυνση Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παραγράφου 1 
η τριμελής επιτροπή, η οποία περιγράφεται στην παρ. 2 
του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το αργότερο 
έως τις 10 Ιουλίου 2016 για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό 
με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της 
ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες 
και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

3. Στη συνέχεια η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, οριστικοποιεί εκ 
νέου την αίτηση για κάθε αποδεκτή ένσταση.

Άρθρο 11 
Κυρώσεις

1) Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμο−
ποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε 
υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύ−
θυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε 
επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή 
ένσταση του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζο−
νται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013. Η ως άνω διοικητική κύρωση 
επιβάλλεται από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2.

2) Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός 
χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης κατα−
στρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτε−
ραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει βαθμολό−
γηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και επι−
βάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 
του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της 
Επιτροπής από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2.

Άρθρο 12
Υποδείγματα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ένα (1) Υπό−
δειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και 
έχει ως εξής:
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Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
καταργείται η υπ’ αριθ. 6208/142241/18−12−2015 (Β΄ 2833) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, 
σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελο−
φυτεύσεις για το έτος 2016» (Β΄ 2833).

Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος/Λεπτομέρειες εφαρμογής

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας θα 
καθοριστούν με έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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