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ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
Κ.Ο.Α Αγροτικών Προϊόντων
•
•
•
•
•
•

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ :
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ :
• ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
• ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 120.000.000€
 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΕΚΡΙΖΩΣΗ
 ΦΥΤΕΥΣΗ
 ΕΠΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗ
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
 ΕΠΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
 ΦΥΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ :
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ :

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ:

 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ

 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ :

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Άδειες Φύτευσης
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Εδραίωσε μια κοινή οργάνωση αγοράς στα αγροτικά προϊόντα
Στην Αμπελουργία ο Ν. 1308/2013 έδωσε ένα τέλος στα δικαιώματα φύτευσης τα οποία
αντικαταστάθηκαν από τις άδειες φύτευσης της αμπέλου.
Ο κανονισμός στον τομέα της αμπέλου συμπληρώθηκε από δύο νέους κανονισμούς:
 τον καν. 560/15-12-2015 της επιτροπής
 Τον καν. 561/7-4-2015 της επιτροπής

Το πέρασμα από τα
δικαιώματα στις
άδειες Φύτευσης
Κύριοι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε συμφέρουσα
η μετάβαση στο νέο σύστημα

Α- Επιτυχής ολοκλήρωση του
συστήματος των δικαιωμάτων
φύτευσης
• Καταστολή των μέτρων
ενίσχυσης
• Μείωση των ενισχύσεων για
προώθηση των εξαγωγών
Β- Αλλαγή των Θέσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου
- Πλεονάσματα στην
αμπελουργικό τομέα
- Ανταγωνιστικότητα

Σχέση προσφοράς και ζήτησης :
Δικαίωμα : Αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου των δικαιωμάτων φύτευσης είναι
η ανάγκη για δημιουργία νέων φυτεύσεων από τα Κράτη – Μέλη ακόμα και για να
διασφαλίσουν την Εθνική τους επάρκεια.
Άδεια : Έλεγχος του ρυθμού ανάπτυξης των νέων φυτεύσεων με στόχο την
διασφάλιση του εισοδήματος και της εθνικής κυριαρχίας με σεβασμό στην αρχή της
βιωσιμότητας προς τον παραγωγό.

Μεταβατικό
στάδιο

 Έλεγχος και διαχείριση των φυτεύσεων
 Παράνομες Φυτεύσεις : Έλεγχος και Εκρίζωση.
 Διαβίβαση στην Ε.Ε από κάθε Κράτος Μέλος των
αρχείων του εκάστοτε Αμπελουργικού Μητρώου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: 31-12-2015

ΧΑΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

Βασικές Αρχές του συστήματος των
Αδειών Φύτευσης
Παραχώρησης Αδειών
 Δωρεάν Παραχώρηση αδειών
 Ελεγχόμενη αύξηση των φυτεύσεων με στόχο το 1% ετησίως. (βιωσιμότητα μέσα από την
αναλογικότητα και την διασφάλιση των ζωνών)
 Παράλληλη θέσπιση κατώτατου και ανώτατου ορίου παροχής αδειών φύτευσης με το κατώτατο να
είναι μεγαλύτερο του 0% και το ανώτατο να είναι μικρότερο του 1% της συνολικής έκτασης των
υφιστάμενων εκμεταλλεύσεων.
 Στην περίπτωση που τα αιτήματα δεν αγγίξουν το 1% τότε το κράτος δύναται να αποδεχθεί το σύνολο
των αιτημάτων.

Καν. 1308/2013

Άρθρα 61 - 72

Εφαρμογή του νέου
συστήματος : Από 1
Ιανουαρίου 2016 έως και
31 Δεκεμβρίου 2030
Για οποιαδήποτε φύτευση ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΔΕΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ( εντός - εκτός
Γεωγραφικών Ενδείξεων, ανεξάρτητα
αν είναι νέα φύτευση ή αναφύτευση
και φυσικά δεν ισχύουν τα δικαιώματα
φύτευσης που δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί)

Καν.1306/2013 άρθρο 89§3
Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους, βασιζόμενους σε ανάλυση κινδύνου, για την εξακρίβωση του
κατά πόσον τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
συμμορφώνονται προς τους κανόνες που καθορίζονται στο μέρος II τίτλος II κεφάλαιο I τμήμα I
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ1308/2013 και επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της φύτευσης εντός 3 ετών από την χορήγηση της άδειας
προβλέπεται χρηματική ποινή.
4000 €/εκτάριο αν ο παραγωγός εκριζώσει μέσα στους 4 μήνες που ακολουθούν την
γνωστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας για παράβαση των
12.000 €/ εκτάριο αν ο παραγωγός εκριζώσει μέσα στο έτος που ακολουθεί από την εκπνοή των 4
μηνών.
20.000 €/ εκτάριο αν ο παραγωγός εκριζώσει μετά το πέραν του έτους που ακολουθεί από την
εκπνοή των 4 μηνών.
ΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ.

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
 Νέοι παραγωγοί που πραγματοποιούν φύτευση για πρώτη φορά.
 Νομικά πρόσωπα εφ’ όσον διοικούνται από φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται για πρώτη
φορά.
 Παραγωγοί κάτω των 40 ετών
 Δέσμευση να μην πουλήσει ή ενοικιάσει σε τρίτο για τα επόμενα 5 έτη.
Βλ. Παράρτημα ΙΙ Κανονισμού 560/2015
 Να είναι κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης από αυτή για την οποία ζητά δικαιώματα
 Να κατέχει γνώσεις και επαρκής επαγγελματικές δεξιότητες
 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ « Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ»

Καν.561/2015 άρθρο 6: Χορήγηση αδειών
για νέες αμπελοφυτεύσεις


Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο πριν την 1η Μαΐου



Την 1η Αυγούστου το αργότερο το κράτος χορηγεί τις άδειες στους επιλεγμένους αιτούντες



Στην περίπτωση που η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν δεν υπερβαίνει τις
διαθέσιμες εκτάσεις τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες για το σύνολο της έκτασης που αιτήθηκε ο παραγωγός



Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν υπερβαίνει την(τις) έκταση
(εκτάσεις) που είναι διαθέσιμη(ες) σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επιλογής
που προβλέπεται στο παράρτημα του καν. 561/2015



Τα κράτη μέλη, το αργότερο την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι
επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οι αιτούντες ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.
Αρχή της αιτιολογημένης απόφασης



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 μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια.



Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δεν υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για
το ίδιο έτος, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα
μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
και οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να διαθέσουν τα εκτάρια
αυτά κατά το επόμενο έτος, πέραν του 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας
Το Κράτος δύναται να διανείμει τις άδειες αναλογικά σε κάθε παραγωγό ή να θέσει
κριτήρια επιλεξιμότητας δίνοντας προτεραιότητα:
 σε αμπελώνες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος ή είναι
τμήμα ενοποίησης ( βιολογική καλλιέργεια, συστήματα πιστοποίησης )
 σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις με οικονομική εκτίμηση
 σε εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε
περιφερειακό επίπεδο
 στη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων Π.Ο.Π ή Π.Γ.Ε
 σε εκτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων

Αιτήματα για Άδειες Αναφύτευσης
 Τα αιτήματα για άδειες αναφύτευσης μιας ιδανικής έκτασης μπορούν να κατατεθούν
οποιαδήποτε στιγμή του έτους
 Χορηγούνται αυτόματα εντός 3 μηνών από την αίτηση
 Δύνανται να καταθέσουν αίτηση χορήγησης άδειας αναφύτευσης οι παραγωγοί που έχουν
εκριζώσει έως και δύο (2) αμπελουργικά έτη μετά την εκρίζωση του αμπελώνα
 Περιορισμοί στις άδειες υφίστανται μόνον όταν είναι αιτιολογημένες ( Γεωγραφικές ενδείξεις)
και έχουν κοινοποιηθεί μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους.
Προσοχή οι άδειες φύτευσης και αναφύτευσης ισχύουν για τρία έτη και για μια εκμετάλλευση.

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ:
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ
6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΕΛΕΝΗ Δ. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20,10671,ΚΟΛΩΝΑΚΙ
INFO@CHRYSIKOPOULOU.GR

