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Ο Αγξνηηθόο Οηλνπνηεηηθόο πλεηαηξηζκόο Σπξλάβνπ ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ όηη κπνξνύλ λα 

ππνβάιινπλ αηηήζεηο από 1ε Μαξηίνπ 2017 έσο 15 Μαΐνπ 2017 γηα ην πξόγξακκα ηεο αλαδηαξζξσζεο θαη 

κεηαηξνπήο ακπειώλσλ. 

Σν πξόγξακκα αθνξά απνθιεηζηηθά ηα νηλάκπεια θαη πξνβιέπεη ελίζρπζε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε 

πθηζηάκελσλ ακπειώλσλ ή ηε δεκηνπξγία λέσλ (εθόζνλ ππάξρνπλ άδεηεο θύηεπζεο) κε ζηόρν ηελ αύμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ακπεινπξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ κέζσ ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

ακπεινπξγηθνύ δπλακηθνύ, ηεο εγθαηάζηαζεο πνηθηιηώλ ακπέινπ κε απμεκέλν εκπνξηθό ελδηαθέξνλ, ηεο 

εηζαγσγήο ζύγρξνλσλ θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη ηεο δηαθύιαμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην κε αξ. 5048/114637/14-10-2016 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΑΣ ηα δικαιώμαηα θύηεσζης 

μέζω ηοσ Εθνικού Αποθεμαηικού θαη ηα δικαιώμαηα απόμεηαβίβαζη, αθνύ κεηαηξαπνύλ ζε άδεηεο 

θύηεπζεο(ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ.3535/96221/7-9-2015 ΤΑ (ΦΔΚ 1996Β), κπνξνύλ λα ιάβνπλ ζηήξημε 

μόνο από ην Δζληθό Πξόγξακκα ηήξημεο ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα 2014-2018, δηλαδή μέτρι ηο 

οικονομικό έηος 2018 (καηαληκηικό έηος αίηηζης 2017), αλεμάξηεηα από ην αλ ε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

άδεηαο θύηεπζεο εθηείλεηαη πέξα από ηελ εκεξνκελία απηή. 

Σα δικαιώμαηα αναθύηεσζης, αθνύ κεηαηξαπνύλ ζε άδεηεο θύηεπζεο (ζύκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

3535/96221/7-9-2015 ΤΑ (ΦΔΚ 1996Β), κπνξνύλ λα ιάβνπλ ζηήξημε ζην Πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα 

όζν ρξνληθό δηάζηεκα είλαη ζε ηζρύ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη άδειες θύηεσζης ποσ τορηγήθηκαν από ηην 1η Ασγούζηοσ 2016 (κέζσ ηεο 

ςεθηαθήο εθαξκνγήο) δελ εληζρύνληαη νηθνλνκηθά γηα θακία δξάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαδηάξζξσζεο 

θαη Μεηαηξνπήο Ακπειώλσλ. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο κε αξ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΤΑ (2443Β), νη δξάζεηο πνπ θαιύπηεη ην 

πξόγξακκα είλαη ε πνηθηιηαθή κεηαηξνπή ησλ ακπειώλσλ κε επαλαθύηεπζε ή επαλεκβνιηαζκό θαη ε 

βειηίσζε ησλ ηερληθώλ δηαρείξηζεο ηνπο (ππνζηύισζε), εθόζνλ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Γελ θαιύπηεηαη ε αλαλέσζε ησλ ακπειώλσλ πνπ θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπ θύθινπ ηεο 

θπζηθήο ηνπο δσήο δειαδή ε αλαθύηεπζε κε παξαγσγηθώλ ακπειώλσλ. 

Η ειάρηζηε έθηαζε ακπεινηεκαρίνπ γηα ζπκκέηνρή ζην πξόγξακκα νξίδεηαη ζην έλα ζηξέκκα. Γελ είλαη 

επηιέμηκνη γηα έληαμε ζην πξόγξακκα παξαγσγνί πνπ έρνπλ εληαρζεί ηηο ηειεπηαίεο δύν πεξηόδνπο 

εθαξκνγήο (2015-16 & 2016-17) θαη ακπεινηεκάρηα πνπ έρνπλ ιάβεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαηά ηηο δέθα 

πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθέο πεξηόδνπο. Η λέα θπηεία ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα ρξνληθή πεξίνδν 

ηνπιάρηζηνλ νθηώ εηώλ από ην 

νηθνλνκηθό έηνο πιεξσκήο. Σνλίδεηαη όηη ηα ακπέιηα κε ζνπιηαλίλα δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην 

πξόγξακκα θαη λα κεηαηξαπνύλ ζε νηλάκπεια. Σέινο γίλεηαη ζαθέο όηη ε έγθξηζε θαη ε έληαμεο ζην 

πξόγξακκα ησλ επηιέμηκσλ αηηήζεσλ θαη εθηάζεσλ αθνινπζεί ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε θαηαλνκήο ησλ 

δηαζέζηκσλ θνλδπιίσλ ηνπ αξκόδηνπ ππνπξγείνπ 
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