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Επιτραπέζιες ποικιλίες Αμπέλου μπορούν να εισαχθούν, να
πολλαπλασιαστούν και να εγκατασταθούν ( σε όλη την
Επικράτεια) εάν είναι εγγεγραμμένες: 
• στον Εθνικό μας Κατάλογο ή
• σε Κατάλογο Κράτους Μέλους

Ένας παραγωγός μπορεί να προμηθευτεί πολλαπλασιαστικό
υλικό από την εγχώρια παραγωγή ( Φυτωριακή Επιχείρηση
τύπου Α’) ή από Κράτος Μέλος μέσω Επιχείρησης Εμπορίας
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τύπου Α’).

Επιτρέπεται η απόκτηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
από άλλα Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες
φύτευσης του προσώπου.



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ ΑΠΌΑΠΌ ΚΚ--ΜΜ ΤΗΣΤΗΣ ΕΕ..ΕΕ..

 Η απόκτηση από άλλα Κ-Μ της ΕΕ επιτρέπεται με έγκριση
της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ ύστερα από υποβολή
αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.

 Μετά την άφιξη του πολλαπλασιαστικού υλικού στον τόπο
εγκατάστασης της εκμετάλλευσης τους δηλώνουν την άφιξη
αυτή στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ με
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

 Μετά την παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των
δικαιολογητικών συντάσσουν τα σχετικά παραστατικά για την
καταβολή του ανταποδοτικού τέλους, που προβλέπεται στο
άρθρο 24 του Ν. 1564/1985.

 Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν να διενεργούν ελέγχους
στους τόπους παραλαβής και αποθήκευσης του
πολλαπλασιαστικού υλικού



ΥΠΩΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΩΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και
προμήθειας αντιφυλλοξηρικων
μοσχευμάτων αμπέλου.

 Εγγραφή του αμπελοτεμαχίου στο
Αμπελουργικό Μητρώο.



Νομικό Πλαίσιο

 Κ.Υ.Α. 366884/08-04-1994 <<Τεχνικός Κανονισμός
ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγών από
Τρίτες Χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού
καλλιεργουμένων φυτικών ειδών>> (ΦΕΚ
409/Β’/1994).

 Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 Απόκτηση από άλλα
Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα
για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών
τους εκμεταλλεύσεων.



ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
((ΚανΚαν 1308/2013)1308/2013)

 Οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών, 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική
δραστηριότητα.

 Για την αναγνώριση Ο.Π. απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι
(20) μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο. Η απαιτούμε- νη
ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα
προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. 
καθορίζεται σε 250.000 χιλιάδες ευρώ. 



ΟΜΑΔΕΣΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
((ΚανΚαν 1305/2013 )1305/2013 )

 Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του
συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα
μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με
πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

 Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα
αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον δέκα (10) φυσικά ή
νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, καθώς και επιχειρηματικό
σχέδιο, δεν απαιτείται ελάχιστη αξία εμπορευθείσας
παραγωγής.



ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝΜΕΛΩΝ

 Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα
του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. δεν δύναται να είναι
κατώτερη από ένα έτος.

 Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π.  εφόσον
θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, 
απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. 
που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να
συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. για τα ίδια προϊόντα, 
εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή
τους.

 Παράδοση προϊόντος στην Ο.Π.



ΔΔIAIAΔΙΚΑΣΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΟμΟμ..ΠΠ., ., ΟΟ..ΠΠ. . 

 Για την αναγνώριση ως Ομ.Π., Ο.Π. το νομικό
πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονά δα της
Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική
περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που
απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή
Αναγνώρισης και Ελέγχου. 

 Οι αποφάσεις των Επιτροπών καταχωρίζονται
ηλεκτρονικά από την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της
Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) ή την οικεία
υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας (ΔΑΟ) στο
Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π., αναγράφοντας τα ανωτέρω
στοιχεία και κοινοποιούνται:

 α) Στους ενδιαφερομένους με απόδειξη.
 β) Στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης

του ΥΠΑΑΤ.
 γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Οι Ο.Π. δύναται να καταθέσουν
επιχειρησιακά προγράμματα στην αρμόδια
υπηρεσία του ΥπΑΑΤ. 

 Τα προγράμματα έχουν 3-5 έτη διάρκεια
 Έχουν δράσεις με έναν έως πέντε γενικούς

στόχους αλλά Προστασία του
περιβάλλοντος το 10% του επενδυτικού.

 Επιδότηση 50 ή 60 % αλλά όχι άνω του 8,2 
% της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής του
έτους ν-2



ΕΘΝΙΚΗΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και καλύτερος
προσανατολισμός του τομέα των οπωροκηπευτικών
στην αγορά, ώστε να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης
παραγωγής, η οποία θα είναι ανταγωνιστική τόσο στην
αγορά της E.E. όσο και εκτός. 

 Βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων
Παραγωγών.

 Συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο
τομέας για τη διατήρηση και την προστασία του
περιβάλλοντος.



ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 Προγραμματισμός της παραγωγής
 Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας

του προϊόντος
 Βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος
 Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
 Προστασία του περιβάλλοντος



 Δυνατότητα ένταξης στο μέτρο 9 του Π.Α.Α. 
«Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014 – 2020.

 Δυνατότητα ένταξης στο μέτρο 4.1.1 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» για την
φύτευση του αμπελώνα. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥΠΟΛΥ


