
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Κατάθεση Αιτήσεων για τη Χορήγηση Αδειών για Νέες Φυτεύσεις 

Οινοποιήσιµων Ποικιλιών Αµπέλου  για το έτος  2017» 
                                                                                                                       
 
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  
ενηµερώνει όλους τους παραγωγούς ότι για το έτος 2017 θα χορηγηθούν Άδειες Νέας 
Φύτευσης Οινοποιήσιµων Ποικιλιών Αµπέλου , σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του 
συνόλου των αµπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύµφωνα µε την απογραφή που 
αναφέρεται στις φυτεµένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2016 . 
Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται µετά από ψηφιακή αίτηση του 
ενδιαφερόµενου.  
Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά , µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων ( minagric.gr ) , στην Υπηρεσία Συµπλήρωσης Αίτησης Αδειών 
Φύτευσης Αµπέλου , έως και  την 27η Μαρτίου 2017. 
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ΄αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιµότητας .  
Στην Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέµµατα), το δηµοτικό 
διαµέρισµα , το τοπωνύµιο της περιοχής , καθώς επίσης και οι συντεταγµένες όλων 
των κορυφών του κάθε αγροτεµαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια .  
Η ελάχιστη αιτούµενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) 
στρέµµα. 
Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιµων Ποικιλιών Αµπέλου 
µπορούν να καταθέσουν όλα τα  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα . 
 
 

Για να είναι επιλέξιµες οι αιτήσεις θα πρέπει :  
 

� Ο αιτών να διαθέτει αγροτεµάχιο ή αγροτεµάχια  έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την 
έκταση που αιτείται.  

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ταχ. ∆ιεύθυνση  : Ν. Πλαστήρα 100 
Ταχ. Κώδικας     : 71201  Ηράκλειο 
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2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κας Βρέντζου 
3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κρήτης 
4. ∆ήµους Περ. Ενότητας Ηρακλείου 
5. Ο.Α.Σ.Ν.Η. 
6. Ενώσεις Αγρ. Συν/σµών Περ. Ενότητας 

Ηρακλείου 
7. Οινοποιούς 
8. Αγροτικούς Συνεταιρισµούς 
 



� Η αιτούµενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης , µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή 
περισσότερα αγροτεµάχια. 

� Το αγροτεµάχιο µπορεί να είναι  ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο τουλάχιστον για 7 έτη 
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης . 

 

∆ικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση 
 

i) Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά,  

• Συµβόλαια αγοράς νοµίµως µεταγραµµένα, 
• Αποδοχή κληρονοµιάς, 
• Γονική παροχή , 
• Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, 
• Κτήση µε προσκύρωση, 
• Με δικαστική απόφαση απονοµή κυριότητας, 
• Κληρονοµητήριο. 

• ∆ιαθήκη 

• Κτηµατολόγιο 

• Ενηµερωµένο Έντυπο Ε9 της τελευταίας ηλεκτρονικής ∆ήλωσης Περιουσιακής  

  Κατάστασης . 

ii)  Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια , Συµβολαιογραφικά έγγραφα, Ιδιωτικά Συµφωνητικά 
Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών , σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή Χρησιδάνεια. 

Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών , 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά Συµβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό 
µεταγραφής του µισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο .  

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων  
Εφόσον η  συνολικά αιτούµενη έκταση είναι µικρότερη από τη διαθέσιµη έκταση για 
νέες φυτεύσεις τότε θα δοθούν  άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους αιτούντες. 
 
Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούµενη έκταση  υπερβαίνει τη διαθέσιµη έκταση για 
νέες φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα αγροτεµάχιο 
ξεχωριστά και σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας: 
 
Α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά Οινοποιήσιµα Αµπέλια 
και εγκαθίστανται ως Αρχηγοί της Εκµετάλλευσης (Νεοεισερχόµενοι) και είναι ηλικίας 
µικρότερης ή ίσης των 40 ετών . 
 
Β) Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. 
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:  
(1) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιµα Αµπέλια και δεσµεύεται µε υπεύθυνη 

δήλωση του Ν. 1599/86 να συµµορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) 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 Αµπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
και έχει εφαρµόσει τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής  σε ολόκληρη την έκταση που έχει 
φυτευτεί µε αµπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.  



(3) Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιµα Αµπέλια και δεσµεύεται µε υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 να συµµορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών µε Εθνικά 
Συστήµατα Πιστοποίησης για Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την 
έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση. 

(4) Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιµα Αµπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
και έχει εφαρµόσει Εθνικά Συστήµατα Πιστοποίησης για Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση στην 
παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει µε αµπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη 
πριν από την υποβολή της αίτησης.  

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

 

Γ) Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς  
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριµένα 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 συµπερι-

λαµβανοµένων Υψιπέδων . 

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

 
∆) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 

µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων .  
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:  
(1) ∆ιαθέτει σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε 2016) ελάχιστη έκταση γεωργικής εκµετάλλευσης πέντε (5) στρέµµατα  
και επιπλέον  

(2) Έχει στην κατοχή του αµπελουργική εκµετάλλευση µε Οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου 
και ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε την έκτασή της : 

• µεγαλύτερη ή ίση µε 5 στρέµµατα έως και 20 στρέµµατα. 

• µεγαλύτερη από 20 στρέµµατα έως και 30 στρέµµατα . 

• µεγαλύτερη από 30 στρέµµατα . 

 

Ε) Προηγούµενη συµπεριφορά του παραγωγού 
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 ∆ικαίωµα Φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007. 

 
Οι Άδειες νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ηµεροµηνία της χορήγησής τους 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από τον αιτούντα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
Τµήµα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , 3ος Όροφος Ηράκλειο, 
Αργυρίου ∆ούκας τηλ . 2810 – 309203 και Μυσίκος Ελευθέριος 2810 - 309240) . 
 
                         
                                                                                             Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
                         
                                                                                           ΚΑΟΥΡΗ  ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ 


