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ΘΕΜΑ: Γλσζηνπνίεζε γηα ππνβνιή ειεθηξνληθώλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα 

Αλαδηάξζξσζεο Οηλακπέισλ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020, ζύκθσλα κε ηελ 

1849/57000/19-04-2018 

          

 
 

Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Βνησηίαο ελεκεξώλεη ηνπο παξαγσγνύο ηεο Π.Δ. όηη γηα ην πξόγξακκα Αλαδηάξζξσζεο 

Οηλακπέισλ γηα ηελ πεξίνδν 2019-2020, ζύκθσλα κε ηελ 1849/57000/19-04-2018 ζα 

παξαιακβάλνληαη αηηήζεηο από 1η Μαρτίοσ έως και 25 Μαΐοσ 2019. 

Γηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 

Όζνη θαιιηεξγνύλ νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ή/θαη δηαζέηνπλ άδεηεο αλαθύηεπζεο από 

κεηαηξνπή ή άδεηεο αλαθύηεπζεο θαη βξίζθνληαη ελ ηζρύ΄. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 50 ηνπ Καη’ εμνπζηνδόηεζε Καλνληζκνύ (Δ.Δ) 2016/1149 ηεο 

Δπηηξνπήο, δελ ρνξεγείηαη ζηήξημε γηα ηνπο παξαγσγνύο κε παξάλνκεο θπηεύζεηο θαη 

ακπεινπξγηθέο εθηάζεηο πνπ έρνπλ θπηεπηεί ρσξίο ηελ άδεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 

85α θαη 85β ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 θαη ζην άξζξν 71 ηνπ θαλνληζκνύ 

(ΔΔ) αξηζ. 1308/2013. 
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Δπηιέμηκα εθηάζεηο/ηεκάρηα είλαη: 

α) είλαη θπηεκέλεο κε νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο ακπέινπ ηαμηλνκεκέλεο ζύκθσλα κε ηελ 

αξηζ. 2919/95506/13-9-2017 απόθαζε Τπνπξγνύ θαη Τθππνπξγνύ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Σαμηλόκεζε νηλνπνηήζηκσλ πνηθηιηώλ ακπέινπ θαη πνηθηιηώλ 

ζηαθηδνπνηίαο» (Β΄3276/18-09-2017), όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. 

β) είλαη θαηαρσξηζκέλεο ζην Ακπεινπξγηθό Μεηξών. 

γ) έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο παξαγσγνύο γη’ απηέο αιιά θαη γηα ην ζύλνιν ηεο 

ακπεινπξγηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο, δειώζεηο ζπγθνκηδήο ή δειώζεηο παξαγσγήο 

όπνπ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 22 θαη 24 ηνπ Καλ (Δ.Δ.) 2018/274, γηα ηηο δύν 

ηνπιάρηζηνλ ακπεινπξγηθέο πεξηόδνπο πνπ πξνεγνύληαη ηεο πεξηόδνπ έληαμεο ζην 

πξόγξακκα. Οη ελ ιόγσ δειώζεηο ζε ζπλδπαζκό κε επηηόπην έιεγρν, απνηεινύλ 

απόδεημε όηη ν νηθείνο ακπειώλαο ζπληεξείηαη νξζά. 

δ) έρεη ππνβιεζεί γη’ απηέο Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο γηα ην ηξέρνλ εκεξνινγηαθό έηνο 

ε) έρνπλ ηεξεζεί νη ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο εζληθέο θαη θνηλνηηθέο δηαηάμεηο 

γηα ην ζύλνιν ηεο ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

ζη) ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα θαζνξίδεηαη ζε κηζό 

(0,5) ζηξέκκα, όπνπ θπηεκέλε έθηαζε ακπειώλα ελλνείηαη ε έθηαζε βάζε ηνπ άξζξνπ 

44 ηνπ Καλ. (Δ.Δ) 1150/2016. 

Γελ ρνξεγείηαη ζηήξημε γηα ηηο εθηάζεηο: 

α) πνπ αθνξνύλ πεηξακαηηθνύο ακπειώλεο θαη κεηξηθέο θπηείεο εκβνιηνιεςίαο. 

β) πνπ έρνπλ ιάβεη θνηλνηηθή ή εζληθή ζηήξημε γηα ηα ίδηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ελ ιόγσ πξόγξακκα θαηά ηηο δέθα (10) πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθέο πεξηόδνπο πνπ 

πξνεγνύληαη ηεο αίηεζεο γηα έληαμε ζην πξόγξακκα αλαδηάξζξσζεο θαη κεηαηξνπήο 

ακπειώλσλ, ππνινγηδόκελεο από ην νηθνλνκηθό έηνο πιεξσκήο ηεο ζηήξημεο. 

γ) ακπεινπξγώλ ησλ νπνίσλ νη εθκεηαιιεύζεηο θαηαιακβάλνπλ ιηγόηεξν από 1 ζηξέκκα 

ακπειώλα θαη θαλέλα κέξνο ηεο ζπγθνκηδήο δελ δηαηέζεθε νύηε πξόθεηηαη λα δηαηεζεί 

ζην εκπόξην κε νπνηαδήπνηε κνξθή 

 

 



Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη 

 

-Αίηεζε-Τπεπζπλε δήισζε ζην πξόγξακκα (ππόδεηγκα 1 θαη 2) 

-Αληίγξαθν Αίηεζεο εληαίαο ελίζρπζεο όπνπ ηαπηίδεηαη πιήξσο ην ακπεινπξγηθό κεηξών 

ζε εθηάζεηο-ηνπνζεζίεο--θαιιηέξγεηα, έηνπο 2018 θαη 2019 (κόιηο νινθιεξσζεί) 

-Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 

-Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνύ ηεο εθνξίαο ή θνξνινγηθή δήισζε (Δ1) ή άιινπ 

θνξνινγηθνύ έγγξαθνπ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν ΑΦΜ ηνπ δηθαηνύρνπ-παξαγσγνύ 

-Φσηνηππία 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο, κε ηνλ αξηζκό ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ηακηεπηεξίνπ 

-Γειώζεηο ζπγθνκηδήο ησλ δπν ηειεπηαίσλ εηώλ γηα όια ηα ακπεινηεκάρηα ηνπ 

παξαγσγνύ ζύκθσλεο κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

-Ακπεινπξγηθό κεηξών 

-Αεξνθσηνγξαθίεο ησλ ηεκαρίσλ πξνο αλαδηάξζξσζε νη νπνίεο εθδίδνληαη από ηελ 

ππεξεζία καο 

-Σίηινη Ηδηνθηεζίαο 

-πκβόιαηα αγνξάο λνκίκσο κεηεγγξακκέλα 

-Απνδνρή θιεξνλνκηάο 

-Απνδεηθηηθά δσξεάο αθίλεησλ 

-Κηήζε κε πξνζθύξσζε 

-Με δηθαζηηθή απόθαζε απνλνκή θπξηόηεηαο 

-Κιεξνλνκεηήξην 

-Γηαζήθε 

-Βεβαίσζε Γεισζείζαο Πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (E9) 

-Μηζζσηήξην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε άλσ ηνλ δέθα εηώλ λνκίκσο κεηεγγξακκέλν 

-Ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο αθίλεησλ δελ είλαη απνδεθηά σο ηίηινη ηδηνθηεζίαο 

 

Οη παξαγσγνί κεηά ηελ αίηεζε ηνπο ππνρξενύληαη: 

Να πξνζθνκίζνπλ ζηελ ππεξεζία ην αξγόηεξν κέρξη 30 Ηνπλίνπ αλάιπζε εδάθνπο γηα 

ηελ κε ύπαξμε Νεκαησδώλ γηα ηα ηεκάρηα όπνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θύηεπζε εθόζνλ απηά δελ ήηαλ ζε αγξαλάπαπζε ηα 4 πξνεγνύκελα ρξόληα θαη 

θαιιηεξγνύηαλ κε ακπέιη ή ζπθηέο. 

ε πεξίπησζε όπνπ ηα ηεκάρηα ήηαλ ζε αγξαλάπαπζε ή κε δηαθνξεηηθή θαιιηέξγεηα νη 

παξαγσγνί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο Γειώζεηο Δληαίαο Δλίζρπζεο ησλ 4 

ηειεπηαίσλ εηώλ όπνπ ζα εκθαλίδεηαη ην ηεκάρην πξνο θύηεπζε σο αγξόο ή άιιε 

θαιιηέξγεηα εθηόο ακπέινπ θαη ζπθηάο θαη ζα ζπλνδεύεηαη κε ζρεηηθή Τπεύζπλε δήισζε. 



Τπόρξενη ηεο 1εο παξαγξάθνπ αλάιπζε είλαη όζνη δελ ηεξνύλ ηελ 2ε παξάγξαθν. 

Να πξνζθνκίζνπλ ζηελ ππεξεζία ην αξγόηεξν κέρξη 30 Απγνύζηνπ, πιήξε αλάιπζε 

εδάθνπο γηα ηελ έγθαηξε θαη νξζή επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

ΠΡΟΟΥΖ. Με βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ΠΓ365 ΦΔΚ307/10-12-2002 θαη ην 

έγγξαθν 3929/53934/12-4-2018 ηνπ ΤΠΑΑΣ πνπ αθνξνύλ κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

εμάπισζε επηβιαβώλ νξγαληζκώλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο θαη κέηξα θαηά ηεο Xyllela 

fracticiosa αληίζηνηρα, θαηά ηελ πξνκήζεηα ησλ θπηώλ νη παξαγσγνί ππνρξενύληαη λα 

θαηαζέζνπλ ζηελ Τπεξεζία θαη Φπηνϋγεηνλνκηθό Γηαβαηήξην πνπ ζπλνδεύεη ηα θπηά. 

 

Αηηήζεηο πνπ δελ είλαη πιήξεηο δηθαηνινγεηηθώλ θαη κε ειιηπή ζηνηρεία απνξξίπηνληαη. 
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