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ΘΕΜΑ: <<Υποβολή Αιτήσεων-Υπεύθυνων δηλώσεων για ένταξη στο 
Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-
2022» 
 

Σχετικό:  Την υπ΄ αριθμ.YA 1536/118137/24-5-2019(ΦEK  Β΄/5-6-2019)   

      Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό όσοι αμπελοκαλλιεργητές επιθυμούν  
μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2021-2022  στην Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ημαθίας στο τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής     
έως τις  25-5-2021. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα  παρακάτω μέτρα: 
1.Εκρίζωση -αναφύτευση στην ίδια ή σε άλλη θέση  
2. Φύτευση αμπελώνων βάσει άδειας αναφύτευσης  
3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων 
(υποστύλωση, κλπ.) 
 4. Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων). 

Το εν λόγω πρόγραμμα δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των 
αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής. 

     Επισημαίνεται ότι οι άδειες φύτευσης μέσω της ψηφιακής εφαρμογής 
δεν ενισχύονται  οικονομικά για καμία δράση του Προγράμματος 
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων 

     Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1455/στρ. για την εκρίζωση-
αναφύτευση, 745€/στρ.  για την φύτευση αμπελώνων,390€/στρ. για τη 
βελτίωση τεχνικών διαχείρισης  και 700€/στρ. για τον επανεμβολιασμό (για τις 
ορεινές, Μειονεκτικές περιοχές). 

Για τις Λοιπές Περιοχές τα ποσά είναι αντίστοιχα :1260 €/στρ. για την 
εκρίζωση-αναφύτευση,620€/στρ.  για την φύτευση, 360€/στρ. για την βελτίωση 
τεχνικών διαχείρισης και 680€/στρ. για τον επανεμβολιασμό. 
     Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου σύμφωνα με τις ισχύουσες ΥΑ.β)  είναι καταχωρημένες στο 
Αμπελουργικό Μητρώο γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές 
αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις 



συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές 
περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. δ) έχει 
υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό 
έτος   ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και 
κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. στ) Η 
ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται το 
μισό (0,5) στρέμμα.  

Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον δέκα  
(10) ετών, υπολογιζόμενη από το οικονομικό έτος πληρωμής της στήριξης. Η 
υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει κάθε νόμιμο κάτοχο του 
αγροτεμαχίου. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα των παραγωγών  είναι τα 
παρακάτω:   

1.Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση 

2.Αντίγραφο αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος   

3.Φωτοτυπία των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας 

4.Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας η άλλο έγγραφο όπου θα 
αναγράφεται το ΑΦΜ του δικαιούχου παράγωγου 

5.Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό 
τραπεζικού λογ/σμού  ταμιευτήριου. 

6. Φωτοαντίγραφα τίτλων  ιδιοκτησίας-κυριότητας των εκτάσεων .   

Σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης     
(ενοικιαστήρια) μέχρι   9 ετών.  

       Επισημαίνεται, ότι μετά την έγκριση ένταξης των παραγωγών στο 
πρόγραμμα θα πρέπει να  προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μίσθωσης διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών καθώς και το πιστοποιητικό 
μεταγραφής του μισθωτηρίου στο υποθηκοφυλακείο.      

 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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