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ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων στο  μέτρο πρώιμης συγκομιδής σταφυλιών     

σύμφωνα με το  άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2020-21». 

   Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της Π. Ενότητας Ημαθίας  ανακοινώνεται  
ότι όσοι επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο 
¨Μέτρο πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013¨, ΥΑ 1031/105581/19-04-2021  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις  έως τις 29-04-
2021. 

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν 

έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. 

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 

καλλιεργεί με αμπέλι ή αμπελώνα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι 

κάτοχοι αμπελοτεμαχίων  τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και 

καλλιεργούν τις προβλεπόμενες ποικιλίες.  
  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 
του άρθρου 9 της παρούσας  
β) είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο 
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής 
τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που 
προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα 
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2020 
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το 
σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης 
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, 
όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 του Καν. (Ε.Ε) 
1150/2016 
ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018 
 Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της 
Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και 
αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α 
και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013, αντίστοιχα. 



 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ  
1 Σαββατιανό B,  
2 Ροδίτης Rs,  
3 Aγιωργίτικο Ν,  
4 Λιάτικο N,  
5 Ξινόμαυρο N,  
6 Ασύρτικο Β,  
7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν,  
8 Cabernet Sauvignon N  
9 Μοσχάτο άσπρο Β,  
10 Merlot N  
11 Κοτσιφάλι Ν,  
12 Syrah N  
13 Ρωμέικο Ν  
14 Μοσχοφίλερο Ν,  
15 Φωκιανό Ν,  
16 Μανδηλαριά Ν,  
17 Sauvignon Blanc B  
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β,  
19 Chardonnay B  
20 Μαλαγουζιά Β,  
21 Φιλέρι Rs,  
22 Βηλάνα Β,  
23 Σκιαδόπουλο Β,  
24   Μαυροδάφνη Ν.  
25 Λημνιό Ν.  
26 Αθήρι Β. 
27 Ντεμπίνα Ν. 
28 Ρομπόλα Ν. 
 
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι: 
α) Αντίγραφο ενημερωμένου αμπελουργικού μητρώου 
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι 
καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη. 
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου 
φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού. 
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού  ταμιευτηρίου 
Ο μέσος όρος παραγωγής  σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για την ηπειρωτική 
Ελλάδα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και  για την κατάθεση των αιτήσεων με τα 
δικαιολογητικά,  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Ημαθίας , στα τηλ. 2331350183 και 2331350148-165, και στα e-
mail(papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr και papadopoulou.a@imathia.pkm.gov.gr 

                                                                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                                 Αγρ. Οικ.      &   Κτην.  Ημαθίας               

• Τους Δήμους της Π.Ε. Ημαθίας        

• Οινοποιεία της Π.Ε. Ημαθίας 
                         
                                          
 

                                                           Β.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ                    
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