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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             Χαλκίδα,   23/5/2022 

   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ                               

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ      

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:  Λ. Χαϊνά 93,   Τ.Κ. 34132 - Χαλκίδα 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Γιαννάκης    
ΤΗΛΕΦ.: 22213-53906       
Εmail : giannakis.s@pste.gov.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2022-2023» 

 
Ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα της 

αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2022/2023, το οποίο αφορά τους 

κατόχους αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, καθώς και τους κατόχους 

αδειών αναφύτευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση 

συμμετοχής στην αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ., αναρτώντας όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, το αργότερο  έως 15/6/2022. 

Η αίτηση υποβάλλεται για αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου της 

εκμετάλλευσής όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο και εφόσον έχουν 

υποβληθεί ορθά οι δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον των δύο τελευταίων ετών που 

προηγούνται της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα.  

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις: 

α) την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό. 

β) την μετεγκατάσταση των αμπελώνων 

γ) τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης που συνδέονται με το στόχο του  

προγράμματος 

και τα μέτρα με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν είναι: 

i. Εκρίζωση – αναφύτευση. 

ii. Φύτευση αμπελώνων. 

iii. Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων). 

iv. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης (υποστύλωση, κατασκευή 

αναβαθμίδων) 

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να φτάσει τα 1.845,00€/στρ., στις ορεινές- 

μειονεκτικές περιοχές και 1.620,00€/στρ. για τις λοιπές περιοχές, ανάλογα με τα μέτρα που ο 

παραγωγός θα πραγματοποιήσει συμμετέχοντας στο πρόγραμμα. 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡ.ΠΡ. 4776/2022
ΗΜ/ΝΙΑ 23/05/2022



 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα υποστήριξης για την ψηφιακή υπηρεσία του 

Υπ.Α.Α.Τ.: 

Α.        Τηλεφωνικά στους παρακάτω αριθμούς: 

 1540, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-17:00. 

 210 2124000 

Β.        Μέσω αποστολής μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  

info@minagric.gr. 

Γ.         Μέσω της  Υπηρεσίας Ψηφιακών Αιτημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα 

Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (τηλ. 22213-

53906), καθώς και στα γραφεία της υπηρεσίας μας σε Αλιβέρι (τηλ. 22230-22808), Ιστιαία (τηλ. 

22263-51424)  και Κάρυστο (τηλ. 22240-24401). 

 
 
 

                Μ.Ε.Α. 

      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 

         

             ΑΝΤΩΝΗΣ  ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
                ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ  ΜΕ ΒΑΘΜΟ A’ 
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