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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: « Πξόγξακκα Αλαδηάξζξωζεο θαη Μεηαηξνπήο Aκπειώλωλ Πεξηόδνπ  
                  2018-2019 ». 
 
 
Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγωγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ αλαθνηλώλεηαη 
ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα Αλαδηάξζξωζεο 
θαη Μεηαηξνπήο Ακπειώλωλ Πεξηόδνπ 2018-2019, όηη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο 
έως 20 Μαϊου 2018, ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο (Δι. Βεληδέινπ 82, Διεπζίλα). 

Σν πξόγξακκα αθνξά απνθιεηζηηθά ηα νηλάκπεια θαη πξνβιέπεη ελίζρπζε γηα ηελ 
αλαδηάξζξωζε πθηζηάκελωλ ακπειώλωλ ή ηε δεκηνπξγία λέωλ (εθόζνλ ππάξρνπλ 
δηθαηώκαηα θύηεπζεο από ην Δζληθό Απόζεκα πξηλ ην 2016), κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο 
αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ ακπεινπξγηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ κέζω ηεο πνηνηηθήο 
αλαβάζκηζεο ηνπ ακπεινπξγηθνύ δπλακηθνύ, ηεο εγθαηάζηαζεο πνηθηιηώλ ακπέινπ κε 
απμεκέλν εκπνξηθό ελδηαθέξνλ, ηεο εηζαγωγήο ζύγρξνλωλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη 
ηεο δηαθύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε αξ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΤΑ (2443Β)θαη ηεο Τπ. 
Απόθαζεο 2129/70097/28-06-2017, νη δξάζεηο πνπ θαιύπηεη ην πξόγξακκα είλαη: 

1. Η αιιαγή πνηθηιίαο ηωλ ακπειώλωλ. 
2. Η εθξίδωζε θαη επαλαθύηεπζε ηωλ ακπειώλωλ ζην ίδην ή ζε άιιν αγξνηεκάρην   
ηζνδύλακεο έθηαζεο. 
3. Η βειηίωζε ηωλ ηερληθώλ δηαρείξηζεο. 

Γελ θαιύπηεηαη ε αλαλέωζε ηωλ ακπειώλωλ πνπ θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ ηεο 
θπζηθήο ηνπο δωήο δειαδή ε αλαθύηεπζε κε παξαγωγηθώλ ακπειώλωλ. 

Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ γηα ζπκκέηνρή ζην πξόγξακκα νξίδεηαη ζην 0,5 
(κηζό) ζηξέκκα. 

Η λέα θπηεία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ νθηώ εηώλ από 
ην νηθνλνκηθό έηνο πιεξωκήο. 

Οη αηηήζεηο ηωλ ελδηαθεξόκελωλ ζπλνδεύνληαη κε ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά:  
1. Γειώζεηο ζπγθνκηδήο ζηαθπιηώλ ηωλ δύν πξνεγνύκελωλ ακπεινπξγηθώλ 

πεξηόδωλ 
2. Ακπεινπξγηθό Μεηξών ( απόζπαζκα νξζνθωηνράξηε) 
3. Γήιωζε εθκεηάιιεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο ελίζρπζεο (ΟΓΔ-ΟΠΔΚΔΠΔ) 

 



 
 

4. Φωη/θν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
5. Φωη/θν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο  
6. Φωη/θν 1εο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο  
7. Φωη/θα παξαζηαηηθώλ ηδηνθηεζίαο (π.ρ. ζπκβόιαηα , ελνηθηαζηήξηα, έληππν Δ9 ) 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο 
πξνϋπνζέζεηο έληαμεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαινύλ ζηα ηειέθωλα 
2296028210 θαη 2131600812)  
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