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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής οινοποιήσιμων Αμπελώνων περιόδου  2022 -2023 »

Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνει ότι 

οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν Αίτηση και Αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (υπόδειγμα 1 

& 2) για την ένταξη στο πρόγραμμα, μέσω της ψηφιακής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθορίζεται από τις 18-05-2022 μέχρι και τις 15-06-2022. 

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Υ.Α. 1059/128533/13-5-2022, καλύπτει μία η περισσότερες από τις 

ακόλουθες δράσεις :

• Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανόμενου και του επανεμβολιασμού.

• Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων (αλλαγή τοποθεσίας).

• Την βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Oι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 

συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το 

Αμπελουργικό μητρώο.

2. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής 2020 και 2021 (κατά περίπτωση) για όλα τα υφιστάμενα 

αμπελοτεμάχια του παραγωγού .

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης 2022 (επισυν. απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 

με τις συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ). 

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της φορολογικής δήλωσης η άλλου φορολογικού εγγράφου 

όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού .

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής ή Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους με υπεύθυνη 

δήλωση που θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή και ακριβή. (ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤAXIS 

έως 9ETH ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ), και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο πρόγραμμα δεκαετές 

συμβολαιογραφικό ενοικιαστήριο όπου απαιτείται. 

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας  του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
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8. Όπου απαιτείται, πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης (τελευταία 

πενταετία).

9. Βεβαίωση ΜΑΑΕ (ΝΕΟΕΙΣΕΣΧΟΜΕΝΟΣ) για όσους παραγωγούς είναι κάτω των 40 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το αμπελοτεμάχιο προς ένταξη πρέπει να έχει έκταση μεγαλύτερη από 0,5 στρέμματα. Παραγωγοί οι οποίοι 

μετά την έγκριση τους αποχωρήσουν οικειοθελώς, αποκλείονται για την επόμενη αμπελοοινικη περίοδο από το 

πρόγραμμα. Τέλος, δεν προβλέπεται  στο πρόγραμμα  σύσταση εγγυητικής επιστολής και όλα τα μέτρα του 

προγράμματος  θα ολοκληρωθούν έως και τις 10-06-2023 .

       Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα κριτήρια προτεραιότητας.

Κριτήριο Προτεραιότητας  /  βαθμολογία

Α) Νέοι παραγωγοί / ΒΑΘΜΟΙ: 1.0 

Β) Εκτάσεις που προορίζονται για αναδιάρθρωση στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των μικρών και 
μεσαίων εκμεταλλεύσεων 

1-5 στρ. ΒΑΘΜΟΙ: 0.4
5,1-20 στρ. ΒΑΘΜΟΙ:1.4

20,1-30 στρ. ΒΑΘΜΟΙ: 2.0

30,1-50 στρ. ΒΑΘΜΟΙ:1.0

 >50,1 στρ. ΒΑΘΜΟΙ: 0.4

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (νησιωτική περιοχή -με 
εξαίρεση της Κρήτης και της Εύβοιας)   ΒΑΘΜΟΙ: 0.0

Δ) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες δύνανται να παράξουν προϊόν ανώτερης ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ):

ΠΟΠ (φύτευση εντός ζώνης με ποικιλίες ζώνης) ΒΑΘΜΟΙ: 2.0
ΠΓΕ (φύτευση εντός ζώνης με ποικιλίες ζώνης) ΒΑΘΜΟΙ: 1.4

Ε) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος (Βιολογική/ 
Ολοκληρωμένη)

(1) Βιολογική ΒΑΘΜΟΙ: 2.0

(2) Ολοκληρωμένη ΒΑΘΜΟΙ: 1.0
ΣΤ) Ένταξη για όλα τα μέτρα ΒΑΘΜΟΙ:1.0

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα 

Γραφεία της Υπηρεσίας μας.

    

                                                                 Μ.Ε.Π.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ε. ΝΙΚΑ
                                                         O Διευθυντής ΔΑΟΚ

             

                                                                        Γεώργιος Μουτάφης                                                                            

 Π.Δ.
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• Γραφεία  αγροτικής οικονομίας ( μέσω E-mail). 
• Δήμους -Έδρες τους ΠΕ Κορινθίας (με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στις Τ.Κ.) .
• ΑΣΕ    Κορινθίας -Έδρες τους(με παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στους Συν/σμούς δικαιοδοσίας τους).
• Οινοποιητικό Συν/μο Νεμέας. 
• Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας (με την παράκληση να δοθεί η συνημμένη ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. για 

δεκαήμερη ενημέρωση).
• Δ/νση πληροφορικής Π.Ε. Κορινθίας με την παράκληση να αναρτηθεί η συνημμένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου . 
• Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ΟΣΔΕ ( μέσω E-mail)
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