ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΡΥΓΟΥ

Ανακοινώθηκε η οικονομική στήριξη της «πρώιμης συγκομιδής» σταφυλιών.
ΠΡΩΪΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που
δεν έχουν ακόμη 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.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες
και Οργανώσεις Παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι
κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο.
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που προβλέπει το
πρόγραμμα.
β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της
αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις δύο τουλάχιστον προηγούμενες
αμπελουργικές.
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
ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με
τυποποιημένο Υπόδειγμα, το οποίο συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
της παραγράφου 2, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής από τις 22 έως τις 29 Απριλίου 2021.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου

β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι
καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.
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.
Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία στη ΔΑΟΚ (για την
Ανατολική Αττική κτίριο Περιφέρειας επί της Λ. Μαραθώνος), είτε με αποστολή
συστημένου/ταχυμεταφορές είτε με email.
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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
«Αίτηση-Δήλωση ένταξης στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 47 του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013».
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ OIKONOMIΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ……………………………………………………….

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………………
(Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ…………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ…………………………………….………………
Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:……………………………………………………………………………………
ΕΔΡΑ:……………………………………………………………………………………..………………………………………
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..………………………………………
…
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………
FAX………………………………………….…………………………………………..
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔ/ΝΣΗ (e-mailaddress):…………………………………………………………….…….
AΔΤ …………………………………………… ΑΦΜ: …………………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:……………………..…….………… ……………………………....
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ:……………………………………………………………………………………… ……………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………….
ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:……………………………………………………………………
ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:………………………………………… …… …………………………...
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔ/ΝΣΗ (e-mail address):………………………………………………………………………………

Παρακαλώ για την έγκριση της αίτησης ένταξής μου στο μέτρο της «Πρώιμης συγκομιδής» για την περίοδο 20202021, στο πλαίσιο του άρθρου 47 του Καν.(ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Για τον λόγο αυτό δηλώνω υπεύθυνα ότι, πληρώ τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το μέτρο, αναλαμβάνω την
υποχρέωση να υλοποιήσω την απομάκρυνση/ καταστροφή των σταφυλιών από τα αμπελοτεμάχια που θα εγκριθούν
σύμφωνα τους όρους του εν λόγω μέτρου, και το μέγεθος της αμπελουργικής μου εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες
ποικιλίες στο αμπελουργικό μητρώο ανέρχεται σε ………….. στρ.
.

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ(*2)
(σφραγίδα-υπογραφή) Ο /Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ

Ημερομηνία…………………………

______________________________
(Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

(*2)Διαγράφεται στην περίπτωση µη εκπροσώπησης
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
Α
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ (ΣΤΡ.)

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΤΕ
ΜΑΧΙΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
*

(ΣΤΡ.)

(ΣΤΡ.)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΥΡΩ/ΣΤΡ.

Ο /Η ΑΙΤΩΝ /ΟΥΣΑ
(Ονοµατεπώνυµο- υπογραφή)

* Συμπληρώνεται στην περίπτωση που σε ένα αμπελοτεμάχιο είναι φυτεμένες περισσότερες από μια ποικιλία
Επισημαίνεται ότι για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της
ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που καταλαμβάνει
και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.
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