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Προς: Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
 Π.Ε. Αργολίδας 
  
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
 

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  ενημερώνει ότι την αμπελοοινική 
περίοδο 2022-2023 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής 
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. 
 
Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι: 
 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών οίνων. 
 Η συμμετοχή και παραμονή νεώτερου ηλικιακά ανθρώπινου δυναμικού στον 
αμπελοοινικό τομέα.  
 Η στήριξη των κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως οι 
νησιωτικές περιοχές (Νησιά του Αιγαίου, Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους- με εξαίρεση 
της Κρήτης και Ευβοίας, νησιά του Ιονίου).  
 Η στήριξη μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να 
καταστούν οικονομικά βιώσιμες.  
 
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες σύμφωνα με την 
υπ’αριθ. 2919/95506/2017 Υπουργική Απόφαση «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών 
αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» (Β΄3276/18.09.2017), όπως ισχύει, 
 Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο. 
 Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της 
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα 
άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές 
περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο Πρόγραμμα.  
 Έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2022. 



 Επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του 
αιτούντα παραγωγού μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Αίτησης Ενιαίας 
Ενίσχυσης. 
 Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές 
διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης. 
 Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα καθορίζεται σε 
μισό (0,5) στρέμμα.  
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα του παραγωγού αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 12, της με αριθ.1059/128533/13-5-2022 Υ.Α. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο Υπ.Α.Α.Τ., από τη 18η Μαΐου έως τη 15η 
Ιουνίου εκάστου έτους, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπ.Α.Α.Τ., Αίτηση – Υπεύθυνη 
Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για 
ένταξη στο Πρόγραμμα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο αμπελουργίας,  στα 
τηλέφωνα 2752360277 και 2752360278 καθώς και στα email dstivaktakis@argolida.gr και 
ntovolos@argolida.gr. 
 

 
                Με εντολή Περιφερειάρχη 

              Παναγιώτη Νίκα 
                  Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας 

 
 
 

               Δρ. Θεοδώρου Αγγελική 
           Κτηνίατρος 


