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ΘΔΜΑ: ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ  ΑΓΔΗΩΝ ΦΤΣΔΤΖ ΟΗΝΟΠΟΗΖΗΜΩΝ 

ΠΟΗΚΗΛΗΩΝ ΑΜΠΔΛΟΤ  ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2023 

 
         Σαο ελεκεξώλνπκε όηη   ζύκθσλα κε  ηελ ΥΑ 2933/327864/19-11-2021 (ΦΔΚ 5422/Β΄/22-11-

2021) ηνπ ΥΠΑΑΤ  «Θέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Καλνληζκώλ (Δ.Κ) αξηζ. 1308/2013, (Δ.Δ) αξηζ. 2018/273 θαη (Δ.Δ) αξηζ. 2018/274, ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ αδεηώλ γηα λέεο ακπεινθπηεύζεηο », νη ελδηαθεξόκελνη παξαγσγνί γηα ηελ απόθηεζε 

αδεηώλ λέαο θύηεπζεο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ γηα ην έηνο 2023, κπνξνύλ λα  ππνβάινπλ 

ειεθηξνληθά, κέζω ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.(www.minagric.gr), αίηεζε-ππεύζπλε δήιωζε  

έωο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ  ηνπ 2022.  

Η αίηεζε είλαη απνδεθηή  κόλν όηαλ ζ’ απηή επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf 

όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά : 

1.     Ταπηόηεηα  

2. Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο  

3.   Γηθαηνινγεηηθά θαηνρήο ηεο έθηαζεο. (Δπηζύλαςε  ησλ ζπκβνιαηνγξαθηθώλ εληύπσλ    θαη ηνπ  

πηζηνπνηεηηθνύ κεηαγξαθήο  ηνπο ζην ππνζεθνθπιαθείν)   

Γηα ηα κε ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα κπνξεί λα θαηαηεζεί ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν κίζζσζεο  ή 

ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο (ελνηθηαζηήξην) ή ρξεζηδάλεην. Γίλεηαη δεθηό  ην ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο  ε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε  ησλ επηά (7) εηώλ από ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο .  

Παξαζηαηηθά θαηνρήο γηα κε ηδηόθηεηα αγξνηεκάρηα, ηα νπνία ππεγξάθεζαλ ζε παξειζόληα ρξόλν 

γίλνληαη δεθηά, εθόζνλ ε δηάξθεηα λόκηκεο θαηνρήο πνπ αλαγξάθνπλ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπο, θαιύπηεη θαη ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα ησλ επηά (7) εηώλ.  

Σε πεξηπηώζεηο ζπµβνιαίσλ άλσ ησλ ελλέα (9) εηώλ ππνβάιιεηαη ζπµβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν θαη ην 

πηζηνπνηεηηθό µεηαγξαθήο ηνπ µηζζσηεξίνπ ζην Υπνζεθνθπιαθείν. Τα κηζζσηήξηα έγγξαθα πξέπεη λα 

είλαη ζεσξεκέλα από ηελ αξµόδηα ∆.Ο.Υ, ζύκθσλα µε ην λόκν 4172/2013 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήµαηνο». Μηζζσηήξηα πνπ δε ζεσξνύληαη από ηε ∆.Ο.Υ. γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο 

(µίζζσµα µηθξόηεξν από νξηζµέλε αμία θιπ), ζα γίλνληαη δεθηά µε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε αξµόδηα 

∆.Ο.Υ. βεβαηώλεη όηη δελ ζεσξεί ελνηθηαζηήξηα γηα ηνπο ζπγθεθξηµέλνπο απηνύο ιόγνπο. ε πεξίπηωζε 

κίζζωζεο ή ρξεζηδαλείνπ , ν ελνηθηαζηήο ή ν ρξήζηεο θαηά πεξίπηωζε ζπλππνβάιιεη ζύκθωλε 

γλώκε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο έθηαζεο γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή. 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζπληδηνθηεζίαο-εμ΄ αδηαηξέηνπ ζα πξέπεη λα  εμαζθαιίδεηαη ε ζύκθωλε 

γλώκε ηνπ άιινπ/ή άιιωλ ηδηνθηεηώλ 

 

 

 

http://www.minagric.gr/


Σηελ αίηεζε-ππεύζπλε δήισζε, δειώλεηαη ε έθηαζε (ζε ζηξέκκαηα) θαη νη ζπληεηαγκέλεο(Φ,Χ) ζε 

ΔΓΣΑ ‘87 ησλ θνξπθώλ θάζε αγξνηεκαρίνπ,  γηα ην νπνίν πξόθεηηαη λα ρνξεγεζεί ε άδεηα, θαζώο θαη 

ην δεκνηηθό δηακέξηζκα θαη ην ηνπσλύκην ηεο πεξηνρήο ηνπ 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηζπλάπηνληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ θξηηήξηα πξνηεξαηόηεηαο, ε 

αίηεζε είλαη επηιέμηκε, αιιά δελ βαζκνινγείηαη γηα ηα θξηηήξηα απηά.  

 

 Τα θξηηήξηα πξνηεξαηόηεηαο είλαη ηα εμήο: 

   Α.  Νενεηζεξρόκελνο,  ζύκθσλα κε Μεηξών Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ θαη 

Ακπεινπξγηθνύ Μεηξώνπ (επηζπλάπηεηαη ε βεβαίσζε ) 

Β. Ακπεινπξγόο εληαγκέλνο ζηε βηνινγηθή ή νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζε νιόθιεξε ηελ έθηαζε  πνπ 

έρεη θπηεπηεί κε ακπέιηα, επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. (επηζύλαςε 

αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ) .  Ο αηηώλ ( κε θάηνρνο ακπεινπξγηθήο  εθκεηάιιεπζεο) δεζκεύεηαη κε 

ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν . 1599/86 λα ζπκκνξθσζεί γηα ειάρηζηε πεξίνδν πέληε εηώλ ζηελ βηνινγηθή ή 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε γηα νιόθιεξε ηελ έθηαζε πνπ πξννξίδεηαη γηα λέα θύηεπζε.  

Γ.  Τα αγξνηεκάρηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ αίηεζε βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο  κε νξεηλέο εθηάζεηο , ζε 

πςόκεηξν άλσ ησλ 500 m ηνπιάρηζηνλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πςηπέδσλ. 

Γ. Σύλνιν γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο κεγαιύηεξν ησλ 5 ζηξεκκάησλ  ζην Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (ΟΣΓΔ) ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη ακπεινπξγηθή  εθκεηάιιεπζε  κε 

νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ βάζεη ακπεινπξγηθνύ κεηξώνπ. 

 Δ. Πξνεγνύκελε ζπκπεξηθνξά παξαγσγνύ  

Οη   παξαγσγνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη: 

o Οη άδεηεο λέαο θπηεύζεηο ηζρύνπλ γηα ηξία έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο ρνξήγεζεο ηνπο 

θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από ηνλ αηηνύληα  

o Ψο κέγηζην όξην αηηνύκελεο έθηαζεο  γηα άδεηα  λέαο θύηεπζεο νξίδεηαη  ην   όξην ησλ 

εθαηό (100) ζηξεκκάησλ θαη δύλαηαη λα αληηζηνηρεί ζε έλα ή πεξηζζόηεξα αγξνηεκάρηα 

κε ειάρηζηε έθηαζε αλά αγξνηεκάρην ην έλα (1) ζηξέκκα 

o Tα ηεκάρηα γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη άδεηα θύηεπζεο νθείινπλ λα παξακείλνπλ ζην 

θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ε άδεηα ηνπιάρηζηνλ γηα ηα 

επόκελα πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο απηήο. 
o Να ζεκεηωζεί όηη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ζην/α αγξνηεκάρην/α ηεο αίηεζεο ,πθίζηαηαη 

θαιιηέξγεηα, ν παξαγωγόο , αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέωζε ηεο εθξίδωζεο ηεο πξηλ ηελ 

πινπνίεζε ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο λέαο θύηεπζεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίαο ακπέινπ.  

  Δπηπιένλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγόο δελ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ρνξεγνύκελε άδεηα θύηεπζεο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 80% ηεο αηηνύκελεο έθηαζεο εληόο ηνπ 

πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ νξίνπ ησλ ηξηώλ εηώλ, ηόηε ππόθεηληαη ζε απνθιεηζκό ππνβνιήο λέαο 

αίηεζεο/ππεύζπλεο δήισζεο γηα άδεηα λέαο θύηεπζεο γηα ηα πέληε επόκελα εκεξνινγηαθά έηε 

εθηόο θαη αλ γίλεη απνδεθηή έλζηαζή ηνπ γηα αλσηέξα βία ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηνλ 

Καλ (ΔΔ) 1306/2013.  

        Αλ κεηά ηε θύηεπζε δηαπηζησζεί όηη ν παξαγσγόο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ρνξεγνύκελε άδεηα 

θύηεπζεο θαηαζηξαηεγώληαο έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα θξηηήξηα πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα νπνία ε 

αίηεζή ηνπ είρε ιάβεη βαζκνιόγεζε, ηόηε  ε θύηεπζε ραξαθηεξίδεηαη ωο κε εγθεθξηκέλε 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Καλ (ΔΔ) 1308/2013  θαη επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 46 ηνπ θαη΄ εμνπζηνδόηεζε Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2018/273 ηεο Δπηηξνπήο 

 

  Ο πίλαθαο κε  ζπκπιεξσκέλα ηα θξηηήξηα  πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο   είλαη ν παξαθάησ  

 



 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη λα απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Ηκαζίαο ,  ζηα ηει. 2331350183 θαη 2331350165,-148 (θ. 

Παπανηθνλόκνπ Καιιηόπε, Παπαδνπνύινπ Αιεμάλδξα), θαη ζηα e-mail( 

papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr θαη papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr)  

                                                                                                                                                        

 

                                                         Ο  Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο   Γ/λζεο Αγξ. Οηθ. & 

Κηεληαηξηθήο 
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