ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλεφ.
Fax.
e-mail

: Φίλωνος 35 - 39
: 32100 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ
: Γκαραβέλος Ευάγγελος.
: 22613 - 50348
: 22610 - 21758
: daok-vio@pste.gov.gr

Λιβαδειά 06 / 03 / 2018
Αρ. Πρωτ : 2726
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2) Ε.Α.Σ. Θηβών
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Οικονοµίας ∆.Α.Ο.Κ.
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
2)Γραφεία Αγροτικής
Οικονοµίας ∆.Α.Ο.Κ.
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση για ένταξη στο Πρόγραµµα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή
Αµπελώνων» περιόδου 2018-2019.
Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόµενους ότι, σύµφωνα µε το αριθ. 1028/32872
έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µπορούν να υποβάλλουν
από την 1 Μαρτίου µέχρι 20 Μαΐου 2018 Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για ένταξη στο
Πρόγραµµα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αµπελώνων» περιόδου 2018-2019, στην
έδρα της ∆/νσης στη Λιβαδειά (Φίλωνος 35-39).
Για την ένταξη στο πρόγραµµα ο ενδιαφερόµενος παραγωγός ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του, υποβάλλει:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραµµα µε βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής (Υπόδειγµα 1). Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να
υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το µερίδιο που του αναλογεί µε την έγγραφη
συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της
υπογραφής
2. ∆ήλωση αµπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήµατος Γεωγραφικών
Πληροφοριών για το Αµπελουργικό µητρώο. (σε φωτοτυπία)
3. ∆ηλώσεις συγκοµιδής σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της
Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αµπελουργικές περιόδους που
προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραµµα (2016-2017 κ΄ 2017-2018)
4. ∆ήλωση εκµετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση Ο.Σ.∆.Ε.) που
αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραµµα, υποχρέωση που πρέπει να
τηρηθεί και για τα επόµενα πέντε (5) έτη.
5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου
φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου παραγωγού.
7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, µε τον αριθµό τραπεζικού
λογαριασµού ταµιευτηρίου.
8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής
του στο Πρόγραµµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλων νοµής και κατοχής.
Ειδικότερα:
α. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν
τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:
• Συµβόλαια αγοράς νοµίµως µεταγραµµένα,
• Αποδοχή κληρονοµιάς,

•
•
•
•

Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
Κτήση µε προσκύρωση,
Με δικαστική απόφαση απονοµή κυριότητας,
Κληρονοµητήριο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει αδυναµία προσκόµισης από τον ιδιοκτήτη
οποιουδήποτε από τους παραπάνω τίτλους κυριότητας, τότε αυτός µπορεί να
προσκοµίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, από το αντίτυπο
που φέρει τη σήµανση παραλαβής του υπαλλήλου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., στο οποίο
πρέπει να φαίνεται δηλωµένο το συγκεκριµένο τεµάχιο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση
του νόµου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι το παραπάνω αντίγραφο είναι
ακριβές και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό είναι αληθή.

•
•

•

β. Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια οι παραγωγοί είναι υποχρεωµένοι να
διαθέτουν συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης
(ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια, τα οποία πρέπει να:
αναγράφουν υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. τόσο του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοικιαστή,
αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκταση,
χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κλπ) και τη χρονική περίοδο της
µίσθωσης,
έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυµβαλλόµενων µερών
(αφορά τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης που δε θεωρούνται από την αρµόδια
∆.Ο.Υ. και τα χρησιδάνεια).

9. Βεβαίωση Νέου Αγρότη από το Κ.Ε.Π.Υ.Ε.Λ. (µόνο για όσους το επικαλούνται).
Κατά την υποβολή της Αίτησης ∆ήλωσης για ένταξη στο πρόγραµµα γίνεται
δεκτό ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια
µίσθωσης του οποίου µπορεί να είναι µέχρι και εννέα (9) έτη ενώ µετά την έγκριση
ένταξης του παραγωγού στο πρόγραµµα θα πρέπει να προσκοµίζεται ιδιωτικό
συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια µίσθωσης του οποίου
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από δέκα (10) έτη.(Στις περιπτώσεις αυτές, υποβάλλεται
συµβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό µεταγραφής του µισθωτηρίου στο
υποθηκοφυλακείο).
Όλα τα δικαιολογητικά για ένταξη στο Πρόγραµµα θα υποβάλλονται στις
προβλεπόµενες προθεσµίες στην Υπηρεσία µας.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες όπως αναρτήσουν το παρόν έγγραφο και µας
αποστείλουν αποδεικτικό ανάρτησης καθώς και να βοηθούν στην ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων.
Συν.: Υπόδειγµα 1
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