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ΠΡΟ: Πίλαθας Γηαλοκής

ΘΔΜΑ: «Γειώζεης ελδηαθέροληος γηα ηε τορήγεζε αδεηώλ θύηεσζες οηλοποηήζηκωλ ποηθηιηώλ
ακπέιοσ ζύκθωλα κε ηολ Καλ (ΔE) 1308/2013 ηοσ Δσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ
σκβοσιίοσ».
Δλ όςεη ηεο επηινγήο θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο αδεηώλ θύηεπζεο νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ γηα ην έηνο
2016 ζύκθσλα κε ηνλ σο άλσ Καλνληζκό θαη ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ Δζληθή λνκνζεζία έσο 31
Γεθεκβξίνπ 2015, παξαθαινύκε όπσο θαιέζεηε κε θάζε πξόζθνξν κέζν ηνπο παξαγσγνύο ζηελ πεξηνρή
επζύλεο ζαο, γηα ππνβνιή δήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηώλ απηώλ.
Οη δειώζεηο απηέο ζα ππνβιεζνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 15 Νοεκβρίοσ έως 15 Γεθεκβρίοσ 2015 θαη ζα
πεξηέρνπλ ηα ειάρηζηα ζηνηρεία i) ηες αηηούκελες έθηαζες ii) ηες περηοτής (Ννκόο) ζηελ νπνία
ππνβάιιεηαη ε δήισζε απηή θαζώο θαη iii) αλ ο ελδηαθερόκελος δηαζέηεη ηδηόθηεηο ή ελοηθηαδόκελο
αγροηεκάτηο γηα ηελ αηηνύκελε έθηαζε.
Μεηά ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη όρη αξγόηεξα από ηηο 20 Γεθεκβρίοσ 2015, νη ΓΑΟΚ
απνζηέιινπλ ζηελ ππεξεζία καο ειεθηξνληθά, πίλαθα (excel) ζηνλ νπνίν θαίλνληαη ν αξηζκόο ησλ
αηηήζεσλ, ε ζπλνιηθή αηηνύκελε έθηαζε θαη ν αξηζκόο ησλ παξαγσγώλ πνπ δηαζέηνπλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο
γηα ηελ αηηνύκελε έθηαζε.
Δίλαη ζεκαληηθό λα δηεπθξηληζηεί όηη οη ζσγθεθρηκέλες δειώζεης ελδηαθέροληος δελ αποηειούλ αίηεζε
γηα τορήγεζε άδεηας θύηεσζες θαζώο ε δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο θαη
πξνηεξαηόηεηαο πνπ ζα απνθαζηζηνύλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά από 1εο Μαξηίνπ 2016.
Θα πξέπεη επίζεο λα ελεκεξσζνύλ νη παξαγσγνί όηη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη απηή ηε
ζηηγκή από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, οη άδεηες θύηεσζες ποσ ζα τορεγούληαη από ηο 2016 θαη κεηά δελ
εληζτύοληαη οηθολοκηθά κέζω ηοσ προγράκκαηος αλαδηάρζρωζες (γηα ηηο άδεηεο θύηεπζεο εληζρύεηαη
κόλν ε δξάζε ηεο ππνζηύισζεο).

Αληίζεηα δηθαηώκαηα θύηεσζες κέζσ ηνπ Δζληθνύ Απνζεκαηηθνύ, δηθαηώκαηα αλαθύηεσζες θαη
δηθαηώκαηα από κεηαβίβαζε πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί έσο ηηο 31/12/2015 είηε έρνπλ κεηαηξαπεί ζε άδεηεο είηε
όρη, εληζρύνληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο θαλνληθά.
Παξαθαινύκε γηα ηελ επξεία ελεκέξσζε ησλ παξαγσγώλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ εκεξνκεληώλ θαζώο
ε δηαδηθαζία δήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ρνξήγεζε αδεηώλ θύηεπζεο κπνξεί λα είλαη πνιύ βνεζεηηθή όζνλ
αθνξά ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θξηηεξίσλ.

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Γ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Γηα Δλέργεηα:
Πεξηθέξεηεο ηνπ Κξάηνπο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο/ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο - Έδξεο ηνπο
2. Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο
Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο/ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο - Έδξεο ηνπο
1.

Γηα Κοηλοπoίεζε:
1. Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Βηώζηκήο Φπηηθήο Παξαγσγήο
Κα. Διέλε Αζαλαζνπνύινπ.
2. Γηεύζπλζε Μεηαπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ Σξνθίκσλ Φπηηθήο Παξαγσγήο
Σκήκα Οίλνπ θαη Αιθννινύρσλ Πνηώλ, ζην Τπνπξγείν
3.

Γηεύζπλζε Φπηνγελεηηθώλ Πόξσλ θαη Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ
Καιιηεξγνύκελσλ Φπηηθώλ Δηδώλ
Σκήκα Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ Γελδξσδώλ θαη Ακπέινπ
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Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σκήκα Μεζόδσλ, ρεδηαζκνύ, Γηνίθεζεο Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη
Ψεθηαθώλ Τπεξεζηώλ
Αραξλώλ 381, ΣΚ 11143, Αζήλα
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Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Σκήκα Γηαρείξηζεο Data Center, Network Center, Μεηξώσλ, Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Big Data θαη
ηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ
Αραξλώλ 381, ΣΚ 11143, Αζήλα
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Γξαθείν Σύπνπ & Γεκ. ρέζεσλ- ην Τπνπξγείν
Δ.Γ.Ο.Α.Ο.-Μαξίλνπ Αληύπα 86-88 Ηιηνύπνιε ΑΘΗΝΑ
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ύλδεζκν Διιεληθνύ Οίλνπ - Νίθεο 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
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ΚΔΟΟΔ - Λνπίδεο Ρηαλθνύξ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
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ύλδεζκνο Διιεληθώλ Φπησξίσλ Αληηθπιινμεξηθήο Ακπέινπ
Αγίαο Βαξβάξαο 4, Λάκηα

3

