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Χαλκίδα, 1-3-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης & µετατροπής αµπελώνων 2016-2017»
Ανακοινώνεται ότι, έως 15/5/2016 οι κάτοχοι αµπελουργικών εκτάσεων, καθώς και οι
κάτοχοι αδειών φύτευσης (Εθνικό Αποθεµατικό, ‘δικαιώµατα’ από εκρίζωση αµπελώνων ή
µεταβίβαση) που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα της αναδιάρθρωσης και
µετατροπής αµπελώνων (οινοποιήσιµες ποικιλίες) περιόδου 2016/2017, µπορούν να
υποβάλουν την σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά στην ∆/νση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
Αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, κατά περίπτωση, είναι τα
ακόλουθα:
1.
Αίτηση–Yπεύθυνη δήλωση µε βεβαίωση γνησίου υπογραφής.
2.
∆ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών
για το Αµπελουργικό µητρώο.
3.
∆ηλώσεις συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής
για τις δύο (2) τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου
ένταξης στο πρόγραµµα για όλα τα υφιστάµενα αµπελοτεµάχια του παραγωγού.
4.
∆ήλωση εκµετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο
ένταξης στο πρόγραµµα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόµενα οκτώ (8)
έτη.
5.
Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
6.
Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου
φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου - παραγωγού.
7.
Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, µε τον αριθµό τραπεζικού
λογαριασµού ταµιευτηρίου.
8.
Φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του
στο Πρόγραµµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής. Για τα µη
ιδιόκτητα αγροτεµάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν συµβολαιογραφικά
έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει
να:
• αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
• αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκταση,
χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της
µίσθωσης,
• έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών (αφορά
τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και τα
χρησιδάνεια).
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Κατά την υποβολή της Αίτησης ∆ήλωσης για ένταξη στο πρόγραµµα γίνεται δεκτό
ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του
οποίου µπορεί να είναι µέχρι και εννέα (9) έτη.
Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραµµα θα πρέπει να
προσκοµίζεται ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η
διάρκεια µίσθωσης του οποίου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από εννέα (9) έτη.
Το πρόγραµµα καλύπτει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:
α) την ποικιλιακή µετατροπή των αµπελώνων, συµπεριλαµβανοµένου και του
επανεµβολιασµού.
β) την µετεγκατάσταση των αµπελώνων
γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης που συνδέονται µε το στόχο του
προγράµµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο τµήµα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής (τηλ. 22213-53906), καθώς και στα γραφεία της υπηρεσίας µας σε Αλιβέρι (τηλ.
22230-22808), Ιστιαία (τηλ. 22263-51424) και Κάρυστο (τηλ. 22240-24401).

Μ.Ε.Α.
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