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Θέμα:  «Πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021.»

Α ν α κ ο ί ν ω σ η

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας 
ανακοινώνεται ότι εφαρμόζεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα του μέτρου της πρώιμης 
συγκομιδής για την περίοδο 2020-2021, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά. 

Επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των 
σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό 
την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και καμία 
ποσότητα της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της 5ης Ιουλίου 2021, έτσι 
ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.   

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

1. είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου: Σαββατιανό, Ροδίτης, 
Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Μοσχάτο άσπρο, Κοτσιφάλι, Μοσχοφίλερο, Φωκιανό, 
Μανδηλαριά, Μαλαγουζιά, Φιλέρι, Βηλάνα, Σκιαδόπουλο, Μαυροδάφνη, Αθήρι, 
Ρομπόλα

2. είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
3. έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς για αυτά, αλλά και για το σύνολο της 

αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής 
για τις αμπελουργικές περιόδους 2019-2020 και 2020-2021. Ο μέσος όρος παραγωγής 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα.

4. έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2020
5. έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινοτικές και τις εθνικές 

διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης

ΠΡΟΣ:    

           

Ως   Π.Δ.
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6. η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε ένα 
(1) στρέμμα

7. έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2018
8. αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο «πρώιμης συγκομιδής» της περιόδου 2019-

2020 δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο για την περίοδο 2020-2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα)  
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου που 

αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου 
 Αντίγραφο της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2020 στην οποία είναι 

καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική 
στήριξη

 Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας, με τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού ταμιευτηρίου 

μέχρι 29/4/2021 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διοικητήριο  Λακωνίας, 
2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, 23100 Σπάρτη ή στο email: d.georgias5@lakonia.gr).

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά 
φθίνουσα σειρά βάση βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό (ΑΦΜ παραγωγού) και 
επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνημμένα:
1. αίτηση (Υπόδειγμα 1)            

       
M.E.Π.

Παναγιώτη Ε. Νίκα
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Γ. ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΜΜΕ Π.Ε. Λακωνίας (μέσω του γραφείου του κου Αντιπεριφερειάρχη)
                     grafeio.antiperifereiarxi@lakonia.gr

2. Δήμους Π.Ε. Λακωνίας
dim.spart@otenet.gr
geopevrota@1448.syzefxis.gov.gr
geo@monemvasia.gr
dimarxo@1315.syzefxis.gov.gr


