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Θέμα : «Καθεστώς αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες       
             ποικιλίες: έναρξη υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023»

Η  εφαρμογή  του  καθεστώτος  αδειοδότησης  νέων  φυτεύσεων  για  το  έτος  2023  θα

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2933/327864/22-11-2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5422)

στην  οποία  καθορίζονται  :  η  διαδικασία  των  αιτήσεων,  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας  και

προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών

για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ.

1 και 2, του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η  διάρκεια  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  ένας  μήνας  με  αρχική  ημερομηνία  την  1η

Νοεμβρίου 2022 και καταληκτική ημερομηνία την 1η Δεκεμβρίου 2022  

Για την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης και την αποφυγή προβλημάτων κατά

την εφαρμογή του καθεστώτος τα προηγούμενα έτη, υπενθυμίζονται  τα παρακάτω : 

 Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς

(νομικά  ή  φυσικά  πρόσωπα)  μέσω  της  Ψηφιακής  Υπηρεσίας  Υποβολής  αιτήσεων  νέων

φυτεύσεων. 

 Η  αίτηση  υποβάλλεται  για  το  ΑΦΜ  του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου  που

καταγράφεται στη φόρμα : «προσωπικά στοιχεία»  με επισήμανση «Φυσικό Πρόσωπο»

Σημειώνεται  ότι  το  πεδίο ΑΦΜ  είναι  προσυμπληρωμένο,   μετά  την  είσοδο  του

ενδιαφερομένου  στην  εφαρμογή  με  τους  κωδικούς  που  έχουν  χορηγηθεί  για  χρήση  των

ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. 

Για την περίπτωση αιτούντα νομικού προσώπου,  η αίτηση υποβάλλεται για το ΑΦΜ του

νομικού προσώπου  που αντιστοιχεί στην επωνυμία του και  προσυμπληρώνεται το ΑΦΜ

του στη φόρμα: «προσωπικά στοιχεία»  με επισήμανση «Νομικό Πρόσωπο».  
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Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας «Στοιχεία Νομικού προσώπου» συμπληρώνεται η φόρμα

«Στοιχεία  Επικεφαλή  Νομικού  Προσώπου»,  στην  οποία  απαιτείται  η  καταχώρηση  του

ΑΦΜ  του  επικεφαλή (δεν  προσυμπληρώνεται  κατά  τη  σύνδεση  με  τους  κωδικούς  του

αιτούντα παραγωγού) 

Τα  στοιχεία  του  επικεφαλή  νομικού  προσώπου  χρησιμοποιούνται  μόνο,  κατά  την

επιβεβαίωση του κριτηρίου «νεοεισερχομένου νομικού προσώπου»  

 Η  χαρτογράφηση  των  τεμαχίων,  ο  εντοπισμός  τους  και  η  αυτόματη  απόδοση

χαρτογραφικού  κωδικού,  πραγματοποιείται  από  τις  ΔΑΟΚ  μέσω  του  συστήματος

γεωγραφικών πληροφοριών ΑΔΕΙΕΣ – εφαρμογή παράλληλα με το Αμπελουργικό Μητρώο,

που διασυνδέεται με το υποστηρικτικό περιβάλλον αξιολόγησης.  

 Κατά την υποβολή της αίτησης υποβάλλονται οι συντεταγμένες (Χ,Υ), σε ΕΓΣΑ’87,

της  πλήρους  περιμετρικής  αποτύπωσης  (όλων  των  κορυφών)  κάθε  τεμαχίου  προς

αδειοδότηση.  Δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση συντεταγμένων άλλων συστημάτων όπως (φ,

λ)  γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, κλπ 

 Τα  τεμάχια που  εντοπίζονται σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα,  από την

Περιφερειακή Ενότητα της αίτησης αξιολογούνται με τα κριτήρια της Περιφέρειας  ή

της ομάδας Περιφερειών που εντοπίζονται. 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

                                                                                                  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                               Ι. ΠΑΠΠΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α) Όλες τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας 

Β) ΥΠΑΑΤ : Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινοποίηση : 

ΥΠΑΑΤ: 

Γενικό Διευθυντή Τροφίμων : Δρ. Β. Μιχαλόπουλο
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