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Δελτίο τύπου

ΘΕΜΑ: «Πρώιμη συγκομιδή περιόδου 2019-2020»
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Λάρισας σας  ενημερώνει  ότι σε εφαρμογή των διατάξεων

της με αρ. 1600/163029/22-6-2020 Υ.Α. και με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης  στην  αμπελοοινική  αγορά,  ξεκίνησε  η  υποβολή  των  αιτήσεων  για  το Πρόγραμμα  Πρώιμης
Συγκομιδής. Ως πρώιμη συγκομιδή σταφυλιών νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών
που δεν έχουν ωριμάσει, με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.  Η εγκατάλειψη
εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή)
δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  τη  σχετική  αίτηση  (Υπ.  1)  στην  Υπηρεσία  μας  έως  30
Ιουνίου 2020 συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 8
και 12 της σχετικής ΥΑ. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας, τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΥΑ επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο
η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της
εκμετάλλευσης  ή  σε  τμήμα  αυτής  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  πρώιμη  συγκομιδή  πραγματοποιείται  σε
ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα μετά τις
14 Αυγούστου 2020 (άρθρο 16§1β), έτσι ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική. 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 7, μη επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται:
1.  Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη  ωριμάσει,  με  τη χρήση

ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι επιλέξιμη δράση, 
2.  Σύμφωνα με  το  άρθρο  20§1  του  Καν.  (Ε.Ε)  2016/1149  σε  περίπτωση  πλήρους  ή μερικής  ζημίας  των

καλλιεργειών  λόγω θεομηνίας,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  2§9  του  Καν.(ΕΕ)702/2014,  ή  δυσμενούς
κλιματικού φαινομένου που μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία, κατά την έννοια του άρθρου 2§16 του
Καν.(ΕΕ)702/2014  πριν την  ημερομηνία  της  πρώιμης  συγκομιδής,  δεν χορηγείται  στήριξη  για  πρώιμη
συγκομιδή.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 20§2 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση πλήρους ή ολικής ζημίας μεταξύ της
καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και  της περιόδου συγκο  μιδής,  δεν χορηγείται οικονομική
αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση
επιδοτούμενη έκταση.

Όπως περιγράφονται στο άρθρο 8§1,  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
β) είναι καταχωρισμένα 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 τρέχον ημερολογιακό έτος
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 φυτευθεί πριν από το έτος 2017



Πίνακας 1 (άρθρο 9) Ποικιλίες που συμμετέχουν στο μέτρο και ποσά ενίσχυσης

Α/Α Ποικιλία Οικονομική Ενίσχυση
(Ευρώ/στρ)

1 Σαββατιανό B, Savvatiano B 176,50

2 Ροδίτης Rs, Roditis Rs 322,00

3 Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko Ν 306,50

4 Λιάτικο N, Liatiko N 161,00

5 Ξινόμαυρο N, Xinomavro N 234,50

6 Ασύρτικο Β, Assyrtiko B 136,50

7 Μοσχάτο Αμβούργου Ν,
Moschato Amvourgou N

400,00

8 Cabernet Sauvignon N 248,00

9 Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato aspro Β 231,00

10 Merlot N 248,00

11 Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N 215,00

12 Syrah N 277,00

13 Ρωμέικο Ν, Romeiko N 271,00

14 Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν 310,00

15 Φωκιανό Ν, Fokiano N 134,00

16 Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N 160,00

17 Sauvignon Blanc B 247,00

18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β
Moschato Alexandrias B

257,00

19 Chardonnay B 248,00

20 Μαλαγουζιά Β, Malagousia B 270,00

21 Φιλέρι Rs, Fileri Rs 218,0

22 Βηλάνα Β, Vilana B 300,00

23 Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B 221,00

24 Σουλτανίνα Β, Soultanina B 262,00

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου (επικαιροποιημένο)
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει

επιλέξιμα  αμπελοτεμάχια  προς  οικονομική  στήριξη  (να  συμπεριλαμβάνονται  τα  σκαριφήματα  και  η
συγκεντρωτική ΕΛΓΑ).

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.
στ) Αντίγραφο των δηλώσεων συγκομιδής ή και δηλώσεων παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική

νομοθεσία, για τις τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους 2018 και 2019.

Η αίτηση  (υπ.1)  έχει  αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Θεσσαλίας  (www.thessaly.gov.gr),
ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με
ελεύθερη πρόσβαση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.

Ο Διευθυντής
Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας 

Παναγιώτης Καλφούντζος


