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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2017-2018.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας,  σε εφαρμογή της με αρ.

3714/110476/4-9-2014  ΚΥΑ  (2443Β),  ενημερώνει  του  παραγωγούς  που  επιθυμούν  να

ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2017-

2018 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1η Μαρτίου 2017 έως 15 Μαΐου 201  7 στα

κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.

Το  πρόγραμμα  αφορά  αποκλειστικά  τα  οινάμπελα  και  προβλέπει  ενίσχυση  για  την

αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν άδειες

φύτευσης)  με  στόχο  την  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας  των  αμπελουργικών

εκμεταλλεύσεων  μέσω  της  ποιοτικής  αναβάθμισης  του  αμπελουργικού  δυναμικού,  της

εγκατάστασης  ποικιλιών  αμπέλου  με  αυξημένο  εμπορικό  ενδιαφέρον,  της  εισαγωγής

σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως  αναφέρεται  στο  με  αρ.  5048/114637/14-10-2016  έγγραφο  του  ΥΠΑΑΤ  τα

δικαιώματα  φύτευσης  μέσω  του  Εθνικού  Αποθεματικού  και τα  δικαιώματα  από

μεταβίβαση,  αφού  μετατραπούν  σε  άδειες  φύτευσης  (σύμφωνα  με  την  με  αριθ.

3535/96221/7-9-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1996Β),  μπορούν να λάβουν στήριξη    μόνο   από το  Εθνικό

Πρόγραμμα  Στήριξης  του αμπελοοινικού  τομέα  2014-2018,  δηλαδή  μέχρι  το  οικονομικό

έτος 2018 (καταληκτικό έτος αίτησης 2017), ανεξάρτητα από το αν η διάρκεια ισχύος της

άδειας φύτευσης εκτείνεται πέρα από την ημερομηνία αυτή.

Τα δικαιώματα αναφύτευσης, αφού μετατραπούν σε άδειες φύτευσης (σύμφωνα με την

με αριθ. 3535/96221/7-9-2015 ΥΑ (ΦΕΚ 1996Β), μπορούν να λάβουν στήριξη στο Πλαίσιο του

Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ.

Επισημαίνεται ότι οι  άδειες φύτευσης που χορηγήθηκαν από την 1η Αυγούστου 2016

(μέσω  της  ψηφιακής  εφαρμογής)  δεν  ενισχύονται  οικονομικά για  καμία  δράση  του

Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.



Σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), οι δράσεις που

καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή

επανεμβολιασμό  και  η  βελτίωση  των  τεχνικών  διαχείρισης  τους  (υποστύλωση),  εφόσον

συνδέονται  με  τους  στόχους  του  προγράμματος.  Δεν  καλύπτεται η  ανανέωση  των

αμπελώνων  που  φτάνουν  στο  τέλος  του  κύκλου  της  φυσικής  τους  ζωής  δηλαδή  η

αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

Η  ελάχιστη  έκταση  αμπελοτεμαχίου για  συμμέτοχή στο  πρόγραμμα  ορίζεται  στο  ένα

στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγοί που έχουν ενταχθεί τις

τελευταίες δύο περιόδους εφαρμογής (2015-16 &  2016-17) και αμπελοτεμάχια που έχουν

λάβει  οικονομική  ενίσχυση  κατά  τις  δέκα  προηγούμενες  οικονομικές  περιόδους.  Η  νέα

φυτεία  θα  πρέπει  να  διατηρηθεί  για  χρονική  περίοδο  τουλάχιστον  οκτώ ετών  από  το

οικονομικό  έτος  πληρωμής.  Τονίζεται  ότι  τα  αμπέλια  με  σουλτανίνα  δεν  μπορούν  να

ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα. Τέλος γίνεται σαφές ότι η

έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την

Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Για  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  τις  προϋποθέσεις

ένταξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  ή  στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρχική σελίδα: www.thessaly.gov.gr → ενημέρωση

→ γεωργικά θέματα → ενημέρωση).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορία.
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