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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 955/115194/03
απόφασης (ΦΕΚ 2192/Β)
μέτρων για την εφαρμογή
άρθρο 47 του Κ
2022»  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 
προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» 
και ισχύει. 
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ.
άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄32). 
γ) Του άρθρου 90 του 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
δ) Του π.δ. υπ’ αριθ. 
και Τροφίμων» ( Α΄ 138).
ε) Του π.δ. υπ’ αριθ. 
Τροφίμων» (Α΄ 19
 

2. Τους Κανονισμούς: 

α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό 
παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα
ισχύει.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 955/115194/03-05-2022 
(ΦΕΚ 2192/Β) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 

του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και 
προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144), όπως τροποποιήθηκε 

ης παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του 
64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
ροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄32).  

90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

υπ’ αριθ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων» ( Α΄ 138). 

. υπ’ αριθ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Α
9). 

 

αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008 “για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά 
τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό 
παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά 
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Αθήνα,        09/05/2022      
ρ. Πρωτ.: 999/121851 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

2022 Υπουργικής 
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

σύμφωνα με το 
ο οικονομικό έτος 

του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και 
(Α΄144), όπως τροποποιήθηκε 

και του προτελευταίου εδαφίου του 
64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
ροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
, όπως διατηρήθηκε σε ισχύ 

97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

ού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

2008 “για τη θέσπιση 
. 479/2008 του 

αγοράς όσον αφορά 
τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό 

όπως κάθε φορά 
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β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον 
αφορά την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το 
εμπόριο με τρίτες χώρες. 

γ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης 
Δεκεμβρίου, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς 
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά 
έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις 
υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση 
κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των 
κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 
της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της 
Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει.  

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου». 

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

στ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του 
Συμβουλίου. 

ζ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 
2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα. 

η) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης 
Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής. 

θ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής. 

ι) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης 
Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα.  

κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 
2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, 
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-
19. 

λ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό(ΕΕ) 2021/78 της επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 
2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 
σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-
19. 

μ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 
2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς 
κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, 
(ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 
2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και 
επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. 

ν) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 374/2021 της Επιτροπής της 27ης 
Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των 
οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας 
COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2016/1149.  

ξ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 95/2021 της Επιτροπής της 28ης 
Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από 
ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της 
αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω 
της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν.  

3. Το από 01-03-2021 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό 
«Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον 
Καν. (ΕΚ) 1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.  

4. Την με αριθ. 2454/235853/20-09-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη 
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι προβλέπεται μόνο 
ενωσιακή συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 

Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 955/115194/03-05-2022 Υπουργικής απόφασης 
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022 (ΦΕΚ 2192/Β)» ως εξής :  

 
1.Στην Παρ. 1 του Άρθρου 12 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής : « Ειδικά η 
υποβολή του δικαιολογητικού της περ. β της παρ. 2 δύναται να γίνει το αργότερο 
έως την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου13 της παρούσης προθεσμία .»  
2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής «Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται 
να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αίτησης, 
συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 4 και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, το αργότερο έως την 16η Ιουνίου 2022.». 
 

 

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις που αφορούν 
το οικονομικό έτος 2022.  
Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η 955/115194/03-05-2022 Υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022 (ΦΕΚ 2192/Β)». 

     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 
              Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
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