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Αξιότιμε κ. Γενική Γραμματέα, κ. Διευθυντά, 

Λαμβάνοντας υπόψη, το άρθρο 3, παράγραφος 4, με διακριτό τίτλο «Διαθέσιμη έκταση 
προς χορήγηση αδειών νέας φύτευσης», ορίζονται ως περιοχές «δυνητικά προορισμένων 
καλλιεργούμενων αμπελώνων» οκτώ (8) συνολικά Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Δυτική Μακεδονία. 

Επίσης, στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρο (3), ορίζεται πως «τα  διαθέσιμα στρέμματα 
σε επίπεδο περιφερειών (1 έως 8) καθορίζονται στο ποσοστό 1% της φυτεμένης έκτασης 
έκαστης περιφέρειας».

Οι αμπελουργοί της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που είναι κάτοχοι μικρών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, λαμβάνουν μειωμένη μοριοδότηση έναντι των υπολοίπων  
αμπελουργών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, γεγονός το οποίο καθιστά εξαιρετικά 
δύσκολο το να αποκτήσουν άδεια νέας φύτευσης, ενώ τα προϊόντα οινοποίησης και 
απόσταξης τους εμφανίζουν αγοραστική δυναμικότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας των δικαιούχων, προτείνεται, από πλευράς μας, η 
κατανομή των αδειοδοτήσεων να πραγματοποιείται ανά Περιφερειακή Ενότητα σε κάθε 
Περιφέρεια και σε αναλογικό βαθμό, βάσει των καλλιεργούμενων στρεμμάτων, ώστε να 
δύναται η διεύρυνση του κύκλου εργασιών των αμπελουργών κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους αμπελουργούς σε μια Περιφερειακή 
Ενότητα, τα δικαιώματα αδειών νέας φύτευσης να δύναται να μετατεθούν σε αμπελουργούς 
άλλης Περιφερειακής Ενότητας εντός της Περιφέρειας. 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεση σας για περαιτέρω συνεργασία, ώστε να εξευρεθεί ο 
κατάλληλος συνδυασμός παραμετροποίησης των επιλέξιμων κριτηρίων, με στόχο να 
επωφεληθούν κατά το δυνατό οι ασθενέστεροι αμπελουργοί. 
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ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων για το έτος 2023 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2933/327864/22-11-2021 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5422)» 
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Με εκτίμηση,

Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών

Φωλίνας Αθανάσιος 
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