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Θέμα:  «Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

για το έτος 2021.» 

 

Α ν α κ ο ί ν ω σ η  
 

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας 

ανακοινώνεται ότι για το έτος 2021 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης που 

αντιστοιχούν στο 1% της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της 

ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) στη διεύθυνση: http://e-

services.minagric.gr/ (Ψηφιακή Υπηρεσία: Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), 

αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2020.  

  Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων της 

επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που 

αφορούν κριτήρια προτεραιότητας η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται 

για τα κριτήρια αυτά. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 

να έχει σε ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένα τα ακόλουθα: 

 φωτοτυπία  ταυτότητας 

 εκκαθαριστικό σημείωμα 

 τίτλο κατοχής αγροτεμαχίου ή ενοικιαστήριο 

 συντεταγμένες όλων των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου σε ζεύγη των 

x, y και σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 

 τυχόν βεβαιώσεις εφαρμογής κανόνων βιολογικής παραγωγής/ 

Συστήματος AGRO 2-1 και 2-2  ή Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης 

δέσμευσης συμμόρφωσης 

 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμεταλλεύσεων 

 

ΠΡΟΣ:     

            

1. Δήμους Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας 

2. MME Νομού (μέσω Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη) 

 

Έδρες τους 
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Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) 

και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Η 

αιτούμενη έκταση: 

 μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια 

 μπορεί να είναι είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη για τουλάχιστον επτά (7) 

έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

 πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα. 

 

Σε περίπτωση που η συνολικά αιτηθείσα έκταση υπερβαίνει τη διαθέσιμη 

έκταση για νέες φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα 

αγροτεμάχιο ξεχωριστά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας του 

άρθρου 5 της υπ’ αρ. 866/86629/18-3-2020 ΚΥΑ: 

Α) νεοεισερχόμενοι αγρότες που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για 

πρώτη φορά 

Β) αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος 

Δ) διεύρυνση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κάτοχος τουλάχιστον 50 

στρεμμάτων με οινοποιίσιμες ποικιλίες αμπέλου)   

Ε) προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές 

εκτάσεις  χωρίς άδεια) 

 

Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της 

χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας: Νίκια 

Βασιλική, τηλ 2731363320 και email d.georgias5@lakonia.gr. 

 

 

 

M.E.Π. 

Παναγιώτη Ε. Νίκα 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 

 

 

 

Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ 

 


