ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισα 7 Ιουλίου 2003

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: 2054

ΤΜΗΜΑ Α.

∆ιεύθυνση:
Τ.Κ.:

Φαρσάλων 148, Λάρισα
413 35

Τ.Θ.:

1268

Πληροφορίες: Γ.Παπαδάκης (2410 670518)
Τηλέφωνο:

2410 670511-28

Fax:

2410 670184

e-mail:

perifagr@otenet.gr

ΠΡΟΣ :
- Γραφεία ΟΣ∆Ε ∆/νσεων
Γεωργικής Ανάπτυξης Ν.Α.
Λαρίσης, Τρικάλων, Μαγνησίας,
Καρδίτσας
- Εκπρόσωποι διαπιστευµένων
µελετητών Σ.∆. & Σ.Β. Θεσσαλίας

Θέµα : «∆ιευκρινίσεις και οδηγίες για τη συµπλήρωση φακέλου υποψηφιότητας
για την πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης.»
Κατά τη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας του Πριµ Πρώτης
Εγκατάστασης Νέων Γεωργών θα ισχύσουν τα εξής:
• Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης και στην υφιστάµενη και στη µελλοντική
κατάσταση πρέπει να είναι ιδιόκτητα (νόµιµοι τίτλοι µεταγραµµένοι στο
υποθηκοφυλακείο) ή µε µισθωτήρια διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών
(συµβολαιογραφικές πράξεις µεταγραµµένες στο υποθηκοφυλακείο). Για τα
µισθωµένα αγροτεµάχια ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 3, παρ3,
υποπαρ. δ, καθώς και στο άρθρο 10, παρ 1, υποπαρ ι.
• Το ζωικό κεφάλαιο της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο .Σε
περίπτωση απουσίας τιµολογίων πώλησης, απαιτείται συµφωνητικό µεταξύ
των συµβαλλοµένων θεωρηµένο από την εφορία.
• Μαζί µε το ζωικό κεφάλαιο θα αναφέρεται και η εξασφάλιση των σταβλικών
εγκαταστάσεων. Εφόσον η παραχώρηση είναι προσωρινή και ο υποψήφιος
σκοπεύει εντός της τριετίας να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις ,θα
συνοδεύεται από Υ∆ του παραχωρητή που θα αναφέρει το προσωρινό της
παραχώρησης καθώς και την επιφάνεια των παραχωρούµενων
εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται στην τριετία κατασκευή
νέων εγκαταστάσεων, η παραχώρηση θα είναι µε συµβολαιογραφικά έγγραφα
(νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο άνω της δεκαετίας) και οι
εγκαταστάσεις πρέπει κατά τη λήξη της τριετίας να πληρούν όλες τις
απαραίτητες προϋποθέσεις (άδεια ίδρυσης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων,
καλή διαβίωση & υγιεινή των ζώων).
• Στην υφιστάµενη κατάσταση γίνονται δεκτές όλες οι νόµιµες καλλιέργειες και
εκτροφές, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι προωθούµενες. Στη µελλοντική δεν
γίνονται δεκτές αυξήσεις σε παραγωγές (Η αύξηση της παραγωγής
αναφέρεται σε ατοµικό επίπεδο) που αντιµετωπίζουν προβλήµατα διάθεσης
στην αγορά. Γίνονται δεκτές αυξήσεις σε παραγωγές που δεν αντιµετωπίζουν
προβλήµατα διάθεσης στην αγορά ,όπως τα βιολογικά προϊόντα ,ΠΟΠ, ΠΓΕ
και προωθούµενα όπως ισχύουν για τα Σχέδια Βελτίωσης).
εξασφαλίζονται
οι
απαιτούµενες
ποσοστώσεις
(αγελάδες
• Να
γαλακτοπαραγωγής, καπνός,) για την υφιστάµενη κατάσταση. Για την
µελλοντική κατάσταση θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι αναλογούσες
ποσοστώσεις µέχρι τη λήξη του Σ∆. Τονίζεται ότι η εξασφάλιση των

•

•

•

ποσοστώσεων και η επιτυχής ολοκλήρωση του Σ.∆. είναι αποκλειστική
ευθύνη του δικαιούχου.
Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης βοσκοτόπου. Για το σκοπό αυτό θα
πρέπει να προσκοµίζεται Πίνακας Νοµέων για τους κοινόχρηστους
βοσκότοπους από τον οποίο θα καταδεικνύεται η δυνατότητα χρήσης µε την
εξασφάλιση δείκτη πυκνότητας βόσκησης µικρότερου ή ίσου µε 1 Ζωική
Μονάδα ανά 10 στρέµµατα.
Στους υπολογισµούς του παραρτήµατος ΙΙΙ θα υπολογίζονται έσοδα από
κοινοτικές πριµοδοτήσεις για επιλέξιµα αιγοπρόβατα, και θηλάζουσες
αγελάδες µόνο εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα αντίστοιχα δικαιώµατα.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών έχει άλλη εξωγεωργική απασχόληση
θα πρέπει να υποβάλλονται αποδεικτικά διακοπής επαγγέλµατος (π.χ.
αποδεικτικό διακοπής επαγγέλµατος από την εφορία για αυταπασχόληση,
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για διακοπή ασφάλισης, βεβαίωση εργοδότη,
κ.α.).
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