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Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί, θα υποβάλλουν αιτήσεις, από πρώτη (1) 
Αυγούστου έως και δεκαπέντε (15) ∆εκεµβρίου 2014,στην οικεία ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής γραφείο 308 προσκοµίζοντας τα  
απαραίτητα δικαιολογητικά: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Την Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 

1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 

2. Ε1-Ε9 

3. Εκκαθαριστικό εφορίας 

4. Συµβόλαια ή µισθωτήρια 10ετούς διάρκειας 

5. Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

6. Αµπελουργικό Μητρώο 

7. Ότι άλλο στοιχείο , που µπορεί να συµπεριληφθεί για την αξιολόγηση 
των αιτήσεων , βάσει των κριτηρίων προτεραιότητας του ΚΑΝ. (ΕΚ) 
479/2008 

Όροι επιλεξιµότητας 



Η σειρά προτεραιότητας/επιλεξιµότητας των αιτήσεων , διενεργείται κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 12 της µε αριθµ. 286839/02-04-2009 .ΚΥΑ (Β’ 655), 
ως εξής: 

1. Απόλυτη προτεραιότητα δίδεται στους παραγωγούς των µικρών νήσων 
του Αιγαίου και Ιονίου που εγκρίνονται όλες οι κατατιθεµένες αιτήσεις που 
υπερβαίνουν τα πέντε (5) στρ. δίχως περιορισµό στρεµµάτων. 

2. Προτεραιότητα, για την υπόλοιπη Ελλάδα, δίδεται σε νέους αγρότες, 
(σύµφωνα µε το άρθρο 94 του Καν(ΕΚ) 479/08) κριτήριο µόνο εφόσον 
µετέχουν σε πρόγραµµα νέων αγροτών και οι αιτήσεις τους υπερβαίνουν 
τα πέντε (5) στρ στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές και τα δέκα (10) 
στρ. στις πεδινές περιοχές. 

3. Για τις υπόλοιπες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων αµπελουργών 
εφαρµόζονται τα κριτήρια του άρθρου 12 της µε αριθµ. 286839/02-04-2009 
ΚΥΑ (Β’ 655), εφόσον αποδεδειγµένα (δηλώσεις συγκοµιδής) είναι κάτοχοι 
αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων πέντε (5) στρ. στις ορεινές και 
µειονεκτικές και δέκα (10) στρ. στις πεδινές περιοχές και τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Καν. 1282/01 όπως προκύπτει 
από τις κατατιθέµενες δηλώσεις συγκοµιδής των δύο (2) τελευταίων ετών, 
και παραδίδουν µέρος ή όλη την παραγωγή τους σε νόµιµα λειτουργούντα 
οινοποιεία της χώρας. 

 


