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Θέμα: «Πρόγραμμα  Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2019-

2020» 
 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα 

δέχεται αιτήσεις για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων» 

περιόδου 2019 – 2020, από την 1η  Μαρτίου έως την 25η Μαΐου 2019.  

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν 

οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσης τους δύναται να βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες 

αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

i) Άδειες φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή και αφορούν δικαιώματα  

αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, 

ii) Άδειες αναφύτευσης της ίδιας εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) 

αριθμ. 1308/2013. 

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω άδειες (i) και (ii) μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του 

Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα αυτές ισχύουν. 

Η σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στην 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον Πολύγυρο (γραφείο 70). 

 

Αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, κατά περίπτωση, είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1 και Υπόδειγμα 2).  

Σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με 

άδεια αναφύτευσης, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τις συντεταγμένες των κορυφών 

των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό 

διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους. 

2. Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης - Δήλωση εκμετάλλευσης  που αφορά στην περίοδο 

ένταξης στο πρόγραμμα.  

3. Άδεια φύτευσης / αναφύτευσης (για όσους αιτούνται φύτευση με άδεια). 

                 

  



4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου 

φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού. 

5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού 

ταμιευτηρίου. 

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.  

Σε περίπτωση ενοικιαστηρίου, ο ενοικιαστής συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του 

ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.  

 

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: 

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού. 

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων. 

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του 

προγράμματος. 

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα : 

α) Εκρίζωση – αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:  

 i. εκρίζωση  

ii. προετοιμασία εδάφους 

     iii.αναφύτευση (Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 

1308/2013). 

β) Φύτευση αμπελώνων που περιλαμβάνει: 

     i. προετοιμασία εδάφους 

     ii. φύτευση 

γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων) 

δ) Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:  

i. υποστύλωση  

ii. κατασκευή αναβαθμίδων 

 

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των 

αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:      

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Χαλκιδικής 2371351433. 

                                                        
  Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης 

 
 
 

Κράββα Νικολέττα 
 
 
Πίνακας Διανομής 

1. Γραφείο Τύπου Π.Ε. Χαλκιδικής (Για όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης) 
2. Δήμοι της Π.Ε Χαλκιδικής 
3. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Χαλκιδικής 
4. Οινοποιητικές επιχειρήσεις Χαλκιδικής 


