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              4) ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 

                     - Λευκαδίτικος Λόγος 

                     - Τα νέα της Λευκάδας             

 

ΘΕΜΑ: 

 
Χορήγηση αδειών για νέες αµπελοφυτεύσεις 

         Σας ενηµερώνουµε ότι, όσοι παραγωγοί  επιθυµούν να φυτεύσουν νέα αµπέλια µε 

οινοποιήσιµες ποικιλίες, µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση «Αδειας νέας 

φύτευσης» από την 27
η
 Φεβρουαρίου έως την 27

η
 Μαρτίου 2017.   

        Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά στην σελίδα των Ψηφιακών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

       Αίτηση µπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν 

αγροτεµάχια, ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα,  έκτασης τουλάχιστον ίσης µε την έκταση που 

αιτούνται.  

       Όταν οι συνολική αιτούµενη έκταση υπερβαίνει την διαθέσιµη έκταση, οι αιτήσεις θα 

αξιολογούνται για κάθε αγροτεµάχιο ξεχωριστά σύµφωνα µε τα επόµενα κριτήρια 

προτεραιότητας: 

• Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιµα αµπέλια 

και εγκαθίστανται ως αρχηγοί εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι) 

• Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος 

• Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς 

• Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των 

µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων 

• Προηγούµενη συµπεριφορά του παραγωγού 

 

        Περισσότερες λεπτοµέρειες για την ψηφιακή αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

πρέπει να επισυναφθούν, αναφέρονται στην αριθ. 609/16822/14-02-2017 (ΦΕΚ 600/Β) 

απόφαση των κ.κ. Υπουργού και Υφιπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.       

       Παρακαλούµε τους ∆ήµους και τους Συνεταιρισµούς, να αναρτήσουν την 

ανακοίνωση στους πίνακες ανακοινώσεών τους και να µας αποστείλουν τα Αποδεικτικά 

Ανάρτησης και οι εφηµερίδες να δηµοσιεύσουν την ανακοίνωση αδαπάνως. 
  
 ΕΠ 

Ο  ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ   

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΑΜΠΡΗΣ 

 


