
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   

«Αίτηση-Δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των Αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα βάσει  
του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013». 

 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………………………….. 
                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………. 
                                   (Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………………………..…………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….……………… 

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………………………… 

ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….………………………………………………………………………………………….…… 
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….………………………………………….. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):…………………………………………………………….…………………………………….…. 

AΔΤ …………………………………………………………………………….….  ΑΦΜ: ……………………………………………………. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….…………………………………………………………………….... 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………. 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………….. 

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:…………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:……………………………………………………………………………………... 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail address):……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Παρακαλώ για την έγκριση της αίτησης ένταξής μου στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα περιόδου ………/ …….. στο πλαίσιο του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Καν.(ΕΚ) 
αριθ. 555/2008, 1149/2016 και 1150/2016 της Επιτροπής, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Για τον λόγο αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι, πληρώ 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. 1849/57000/19-4-2018 Υ.Α, και αναλαμβάνω την υποχρέωση να υλοποιήσω τα αιτούμενα 
μέτρα/δράσεις στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρω στον εν λόγω πίνακα σύμφωνα με τους όρους της ίδιας Υ.Α, των Υπουργικών αποφάσεων και 
των  εγκυκλίων κατ’ εφαρμογή αυτής. 

 
Επίσης δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση α) να εκριζώσω το αμπελοτεμάχιο/ια μου χωρίς άλλη ειδοποίηση εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών, β) να συστήσω εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσω μετά την  
…………………………………………………………… (*1) της αμπελουργικής περιόδου ένταξής μου στο πρόγραμμα και γ) να τηρήσω τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος. 
 
     ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                                 Ημερομηνία………………………… 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(*2)                                                                
              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                                           Ο /Η   ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ  
 
                              ______________________________ 
                                                                                                   (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή) 

 

(*1) Συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. 

(*2) Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης  



 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ (Συμπληρώνεται μόνο με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου) 
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    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ      

(1) Σημειώνεται ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 
(2) Τα στρέμματα αναφέρονται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου (στρογγυλοποίηση). 
(3)Τσεκάρεται κατά περίπτωση. Σημειώνεται η αμπελοοινική περίοδος υλοποίησης του μέτρου/δράσης. 
(4) Σε περίπτωση αλλαγής θέσης σημειώνεται η νέα θέση (Δημοτικό διαμέρισμα, Τοποθεσία) και ο νέος χαρτογραφικός κωδικός του αμπελοτεμαχίου. 

 



Σύμφωνα με τα άρθρα 5 (Προϋποθέσεις ένταξης), άρθρο 9 (Κριτήρια προτεραιότητας) 
και άρθρο 13 (Δικαιολογητικά ένταξης) της με αρ. 1849/57000/19-4-2018 Υ.Α. για την ένταξή 
του στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει 
Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υποδείγματα 1 και 2) και απαιτείται να 
κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
Απαραίτητα δικαιολογητικά 
 

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
2. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου 

φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.  
3. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού 

λογαριασμού ταμιευτηρίου. 
4. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών 

για το Αμπελουργικό μητρώο (με ημερομηνία κοντινή της αίτησης) 
5. Δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 

και 24 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274, για τια αιτούμενες εκτάσεις αλλά και για το σύνολο της 
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές 
περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα (2016 και 2017). 

6. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος (2018) 
Δήλωση εκμετάλλευσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση 
που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 10 έτη από την αίτηση. 
Στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα 
αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη 
δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με τους κωδικούς 
όπως κάθε φορά ισχύουν. 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. ως νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα (για το 
κριτήριο του νέου γεωργού) 

8. Αποδεικτικό έγγραφο-Βεβαίωση συμμόρφωσης 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, ή με εθνικά συστήματα 
πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή (AGRO 2-1 & 2-2) (για το 
κριτήριο αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος) 

9. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και ειδικότερα:  
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους 
ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής: 

 συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, 

 αποδοχή κληρονομιάς (με μεταγραφή), 

 αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων (με μεταγραφή), 

 κτήση με προσκύρωση, 

 με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, 

 κληρονομητήριο, 

 γονική παροχή (με μεταγραφή), 

 διαθήκη, 

 βεβαίωση δηλωθείσας περουσιακής κατάστασης 



 αντίγραφο εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης του οικ. έτους 2017, στο οποίο 
πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο. Καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), στην οποία 
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε9 είναι αληθή. 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας: 

 αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί 
με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών (με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής). 

 αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο της 
συνιδιοκτήτης έκτασης, με ενοικίαση της υπόλοιπης έκτασης και με την έγγραφη 
συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών (με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής) 

Για τα μη-ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν 
συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή 
χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να: 

 αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, 

 αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, 
χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης 

 έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών 
(αφορά τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης που δεν θεωρούνται από την αρμόδια 
ΔΟΥ και τα χρησιδάνεια) 

Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου, ο ενοικιαστής συνυποβάλλει έγγραφη (Υπ. Δήλ.) 
σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή (καθώς και 
αντίγραφο εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης του οικ. έτους 2017, στο οποίο πρέπει 
να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο. Καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 (με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία δηλώνεται ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο Ε9 είναι αληθή). 
 
Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό 
ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης 
του οποίου μπορεί να είναι μέχρι και εννέα (9) έτη. Μετά την έγκριση ένταξης 
υποβάλλεται συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του 
μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο το οποίο θα πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών. 
 

10. Πιστοποιητικό εξέτασης εδάφους για προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών από 
διαπιστευμένα εργαστήρια. Από την υποχρέωση εξέτασης εδάφους εξαιρούνται τα 
αγροτεμάχια που είναι σε αγρανάπαυση ή έχουν καλλιεργηθεί με καλλιέργειες εκτός 
αμπελιού και συκιάς τουλάχιστον για τα 4 τελευταία χρόνια. 
(Η δειγματοληψία εξέτασης εδάφους για τον προσδιορισμό πιθανής ύπαρξης νηματωδών 
γίνεται από Γεωπόνο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας και το πρακτικό δειγματοληψίας φέρει την 
υπογραφή του). 

11. Χημική ανάλυση εδάφους (περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο και άλλα 
τεχνικά χαρακτηριστικά). 

12. Σκαρίφημα με γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου σε σύστημα ΕΓΣΑ-
87. 
 


	αιτηση αναδιαρθρωσης _Υπ 1& Υπ2_
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