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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:  Αμπελουργικό  μητρώο,  Ελαιοκομικό  μητρώο,  Αίτηση  Ενιαίας  Ενίσχυσης  &  Κανονισμός

Κρατικών Ενισχύσεων

Σχετ. 1. οι Καν.1306/2013, Καν.73/2009, Καν.2184/2005, Καν.1782/2003

2. η με αρ. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β/26-2-2016) Υ.Α.

3. η με αρ. 619/146296/29-12-2016 (ΦΕΚ 4562Β/30-12-2016) Κ.Υ.Α.

Εν  όψει  της  έναρξης  της  υποβολής  της  Αίτησης  Ενιαίας  Ενίσχυσης,   Δ/νση  Αγροτικής

Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Λάρισας  υπενθυμίζει  στους  ενδιαφερόμενους

αμπελοκαλλιεργητές  και  ελαιοκαλλιεργητές,  ότι  σύμφωνα  με  με  αρ.  619/146296/29-12-2016

(ΦΕΚ  4562Β/30-12-2016)  Κ.Υ.Α.,  στα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  μαζί  με  την  Αίτηση

Χορήγησης Ενίσχυσης για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής

περιλαμβάνονται:

• Για ελαιώνες, απόκομμα του μητρώου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός (από το χαρτογραφικό

υπόβαθρο) των δηλωμένων στο ελαιοκομικό μητρώο αγροτεμαχίων.

•  Για  αμπελώνες, οι  παραγωγοί  σταφυλιών  θα  προσκομίζουν  Δήλωση  Αμπελοκαλλιέργειας

(Αμπελουργικό Μητρώο), όπου θα αναγράφεται ο κωδικός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο και

όπου χρειάζεται βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι

υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής ή/και Παραγωγής του έτους ζημιάς.

Επιπλέον,  όπως  αναφέρεται  στην  εθνική  και  ενωσιακή  νομοθεσία,πρέπει  να  υπάρχει

συμβατότητα της  Δήλωσης  Αμπελοκαλλιέργειας  (αμπελουργικό  μητρώο)  ή  της  Δήλωσης

Ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοκομικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

(ΟΣΔΕ). Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, θα

πρέπει  να  είναι  σε  πλήρη συμφωνία  με  τα  στοιχεία  της  Δήλωσης  Αμπελοκαλλιέργειας

(αμπελουργικό μητρώο) ή της Δήλωσης Ελαιοκαλλιέργειας (ελαιοκομικό μητρώο). 

Επειδή πρέπει  να υπάρχει δυνατότητα  επαλήθευσης των δηλωμένων στοιχείων των δύο

βάσεων (Αμπελουργικού ή Ελαιοκομικού Μητρώου και ΟΣΔΕ), θα πρέπει κατά την ενημέρωση του

Αμπελουργικού Μητρώου ή του Ελαιοκομικού Μητρώου, αλλά και αντίστροφα, κατά την υποβολή

της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), να επιβεβαιώνονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία των δύο

βάσεων από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων και



της καλλιεργητικής τους κατάστασης).

Όσο αφορά στα αμπελοτεμάχια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης

και μετατροπής αμπελώνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. 2129/70097/28-6-2017 (ΦΕΚ

3361B/22-9-2017) Υπουργικής Απόφασης, πρέπει στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να δηλώνονται

από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης

ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων»

με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  για  κάθε  περαιτέρω  ενημέρωση  και

διευκρίνιση/πληροφορία 

2413511171 Λάρισα (Αμπελουργικό Μητρώο)

2413511170 Λάρισα (Ελαιοκομικό Μητρώο)

2493029-710, -713 Ελασσόνα

2492022251 Τύρναβος

2491022294 Φάρσαλα

2495041204 Πυργετός

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
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