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ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή ηνπ κέηξνπ «Πξώηκε ζπγθνκηδή» ζηαθπιηώλ  
 
   Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλεηαη 

όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ: 955/115194 (ΦΔΚ 2192/Β΄/04-05-2022) απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ην πξόγξακκα «πξώηκε ζπγθνκηδή», νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζηελ Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & 

Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο από ηηο 5 έως ηις 11 Μαΐοσ 2022.  

   Ωο «πρώιμη ζσγκομιδή» λνείηαη ε νιηθή θαηαζηξνθή ή απνκάθξπλζε ησλ ζηαθπιηώλ 

πνπ δελ έρνπλ αθόκε σξηκάζεη κε επαθόινπζν εθκεδεληζκό ηεο απόδνζεο ηεο ζρεηηθήο 

έθηαζεο ακπεινθαιιηέξγεηαο. Η εγθαηάιεηςε εκπνξεύζηκσλ ζηαθπιηώλ ζην πξέκλν κεηά 

ην πέξαο ηνπ θαλνληθνύ θύθινπ παξαγσγήο (κε ζπγθνκηδή) δελ ζεσξείηαη πξώηκε 

ζπγθνκηδή.    

   Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηα θάησζη απαηηνύκελα δικαιολογηηικά, ήηνη:  

α)   Αληίγξαθν ακπεινπξγηθνύ Μεηξώνπ  

β) Αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο ηνπ έηνπο 2022, κε ηελ πεξηγξαθηθή 

πιεξνθνξία θαη ηελ ραξηνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αηηνύληα. ε πεξίπησζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε ραξηνγξαθηθή πιεξνθνξία ησλ 

ακπεινηεκαρίσλ, ηεο ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ αηηνύληα παξαγσγνύ, ζηελ ΑΔΔ 

2022 πξνζθνκίδεηαη θαη πιήξεο αληίγξαθν ηεο Αίηεζεο Δληαίαο Δλίζρπζεο ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο έληαμεο γηα ην κέηξν.  

γ)   Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.  

δ) Αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ηεο εθνξίαο ή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, ή άιινπ 

θνξνινγηθνύ εγγξάθνπ όπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν Α.Φ.Μ ηνπ δηθαηνύρνπ - παξαγσγνύ. 

ε) Φσηνηππία ηεο 1εο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο, κε ηνλ αξηζκό ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ ηακηεπηεξίνπ. 

   Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία (Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Γπηηθήο Αηηηθήο ηει. 
22131600812) Οη αηηήζεηο - δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά  ζην 
email. noikonomou@patt.gov.gr  
  Έληππα αηηήζεσλ- πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη από ηελ ππεξεζία καο (ειπκβξίαο θαη 
28εο Οθησβξίνπ, 1νο όξνθνο, ηει. 2296022318).    
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                                                                                              & Αιηείαο  
 

mailto:noikonomou@patt.gov.gr

