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ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».

ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.).
ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ
137/Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α).
2. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) για την διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο
του ΚΠΣ.
3. Τον κανονισµό 1260/1999 (21ης Ιουνίου 1999) για τα διαρθρωτικά ταµεία .
4. Τον κανονισµό 1685/2000 (28/7/2000) για την επιλεξιµότητα των δαπανών .
5. Τον κανονισµό 1257/1999 για το ΕΓΤΠΕ.
6. Τον κανονισµό 1159/2000 για πληροφόρηση και δηµοσιότητα .
7. Τον κανονισµό 438/2001 για το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου .
8. Τον κανονισµό 448/2001 για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις .
9. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε(2000) 3405/28-11-2000, µε την οποία
εγκρίθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεµβάσεις στις
περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ.1 στην Ελλάδα.
10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό 01/534/10-04-2001, για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 41549/Γ ΚΠΣ 280/8-12-2000 µε την οποία
συστάθηκε Ειδική Υπηρεσία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας
12. Την από 28.06.01 απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας, τις
αποφάσεις της 2ης και 3ης και την από 18-11-2004 απόφαση της 4ης Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας, µε την οποία εγκρίθηκε το Συµπλήρωµα
Προγραµµατισµού του Ε.Π. Θεσσαλίας και ειδικότερα το αναλυτικό περιεχόµενο του Μέτρου
2.2 «Ενίσχυση προσανατολισµού στην αγορά και διεθνή οικονοµία», όπως
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περιγράφεται στο Τεχνικό ∆ελτίο Μέτρου, καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του
Μέτρου, όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΛΕΙ
Τον Τελικό ∆ικαιούχο :
Την ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ,
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και
χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα
πρέπει να εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων του Μέτρου:
Ενέργεια 1η Βασικές υπηρεσίες στην γεωργική οικονοµία και στον αγροτικό πληθυσµό:
Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται µε τη διατήρηση και ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε περιοχής, καθώς και µε τη γεωργική παραγωγή και τα
τοπικά προϊόντα.
Στη δράση αυτή θα ενισχυθούν τοπικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κ.λ.π. µε σκοπό τη διατήρηση και
διάδοση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την διάθεση των τοπικών προϊόντων καθώς και τη
διατήρηση παραδοσιακών τεχνών.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται έργα υποδοµής στους χώρους όπου θα
πραγµατοποιούνται οι τοπικές εκδηλώσεις, δηµιουργία παραδοσιακών στολών και οργάνων,
διοργάνωση εκθέσεων και βράβευση αυτών καθώς και λοιπές ενέργειες που σχετίζονται άµεσα
µε τις εκδηλώσεις αυτές.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν καταγραφεί ως σηµαντικές, να απευθύνονται
στο ευρύτερο κοινό και να έχουν κατά το δυνατόν έναν περιοδικό - επαναλαµβανόµενο
χαρακτήρα.
Ενέργεια 2η Εµπορία γεωργικών προϊόντων ποιότητας.
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της εµπορίας γεωργικών προϊόντων
ποιότητας.
1. Η δράση αφορά στην κάλυψη του κόστους παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους
παραγωγούς οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες όπως:
• Έρευνες αγοράς για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των τοπικών
αγροτικών προϊόντων σε αγορές τοπικές και ευρύτερες των τοπικών.
•
•
•

Κατάρτιση λοιπών τεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας που σχετίζονται µε την
προώθηση στην αγορά τοπικών προϊόντων ποιότητας.
Σύλληψη και σχεδιασµός νέων προϊόντων ποιότητας, σύµφωνα µε τις τάσεις της
ζήτησης.
Προετοιµασία φακέλων για την αναγνώριση ονοµασιών προέλευσης, ή για τη λήψη
πιστοποιητικών ιδιοτυπίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισµούς.

Καθιέρωση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
2. Η δράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους για την καθιέρωση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας όπως:
•
οι σειρές ISO 9000/2000 ή 14000, EMAS, σειρές AGRO
•
συστήµατα τα οποία βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων και τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου
(HACCP)
•
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης βάση προτύπων ή
και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί φορείς µε αρµοδιότητα
στη προτυποποίηση
Στο πλαίσιο της δράσης περιλαµβάνεται η κάλυψη του κόστους που καταβάλλεται από τους
παραγωγούς σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των
συστηµάτων αυτών. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται αποκλειστικά για την διετή περίοδο
υλοποίησης του έργου.
3. Κατάρτιση προσωπικού για την εφαρµογή των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.
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Η δράση περιλαµβάνει την κάλυψη του κόστους κατάρτισης παραγωγών και προσωπικού,
προκειµένου να γίνει δυνατή η εισαγωγή και εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων, όπου
γίνονται οι πιστοποιήσεις. Η κατάρτιση θα διεξάγεται από τον φορέα που εγκαθιστά τα
συστήµατα και θα συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του έργου.
4. Προώθηση προϊόντων ποιότητας
H δράση αφορά στη κάλυψη του κόστους για τη δηµιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων
(web sites), ή την κάλυψη της συµµετοχής τους για τη δηµιουργία νέων ιστοσελίδων σε
υφιστάµενους δικτυακούς τόπους µε στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων ποιότητας.
Η δράση αφορά κατά προτεραιότητα προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO
9000/2000 ή 14000, HACCP, EMAS, σειρές AGRO διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης βάση προτύπων ή και προδιαγραφών που εκδίδουν ή και αναγνωρίζουν οι εθνικοί
φορείς µε αρµοδιότητα στη προτυποποίηση.
Ο προσδιορισµός των προϊόντων ποιότητας, για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων του
Μέτρου 2.2, καθορίζονται µε τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, για δε τα προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ
και αυτά είναι ήδη καθορισµένα και δηµοσιευµένα στους σχετικούς κανονισµού της Ε.Ε.
5. Προώθηση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.
Οι πράξεις που θα ενταχθούν στο εν λόγω Μέτρο θα χρηµατοδοτηθούν κατά 25% από
εθνικούς πόρους, και κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, αποστολή του οποίου είναι:
«Καθιέρωση της σχέσης µεταξύ πολυλειτουργικής γεωργίας και ιδιαίτερης περιοχής.
Ενδυνάµωση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας ως δραστηριότητας-κλειδί των
αγροτικών περιοχών.
∆ιευκόλυνση της συγκράτησης του πληθυσµού στις αγροτικές ζώνες.
∆ιαφύλαξη και βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και της κληρονοµιάς.»
•

Ο συνολικός προϋπολογισµός και η ανάλυσή του σε ιδιωτική συµµετοχή και σε
δηµόσια δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική συµµετοχή) που διατίθεται για την ένταξη
πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση είναι ως ακολούθως:

•

ης

Κατηγορίες πράξεων

Προϋπολογισµός 1

πρόσκλησης σε Ευρώ

Ενέργεια 1η Βασικές υπηρεσίες στην γεωργική ∆ηµόσια ∆απάνη:
οικονοµία και στον αγροτικό πληθυσµό
•

Ενίσχυση τοπικών εκδηλώσεων που σχετίζονται
µε τη γεωργική παραγωγή και χαρακτηριστικά
τοπικά αγροτικά προϊόντα

Ενέργεια 2η
ποιότητας.

Εµπορία

γεωργικών

προϊόντων ∆ηµόσια ∆απάνη:
Ιδιωτική Συµµετοχή:

ΣΥΝΟΛΟ (∆.∆ +Ι.Σ.)

•

Ιδιωτική Συµµετοχή:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

355.000
118.333

1.505.000
501.667
2.480.000

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους στόχους του
Μέτρου 2.2 «Ενίσχυση προσανατολισµού στην αγορά και διεθνή οικονοµία», οι
οποίοι είναι :
- Η υποστήριξη της εµπορίας των προϊόντων ποιότητας και
- Η ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών ανάδειξης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
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•

Τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της
προγραµµατικής περιόδου.

•

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο αίτησης
(Παράρτηµα Ι), το Τεχνικό ∆ελτίο Έργου (Τ∆Ε) Επενδύσεων και Ενισχύσεων και τα σχετικά
Τεχνικά ∆ελτία Υποέργου (Τ∆Υ), υποδείγµατα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση και είναι καταχωρηµένα στην ιστοσελίδα www.thessalia.gr. Προτάσεις που
υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων Τ∆Ε/Υ απορρίπτονται.

•

Ειδικό θεσµικό πλαίσιο που πρέπει να τηρείται:
Η Κ.Υ.Α. 505/2002 και 506/2002 των Υπουργών Εσωτερικών-∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γεωργίας και όσες Κ.Υ.Α. και Υ.Α.
λεπτοµερειών εφαρµογής προβλέπεται να την συνοδεύουν.

Ειδικότεροι όροι ή περιορισµοί που πρέπει να τηρούνται:
1. Οι προτάσεις αφορούν όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για τις επιλεγµένες περιοχές
εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης αγροτικού χώρου (ΟΠΑΑΧ)της
Περιφέρειας (επισυνάπτεται πίνακας των περιοχών εφαρµογής των ολοκληρωµένων
προγραµµάτων της Περιφέρειας όπως οριστικοποιήθηκαν στην 2η Συνεδρίαση της Ε.Π.
στις 28-6-2002), οι προτάσεις θα εφαρµόζονται µόνο µέσω των πιστώσεων για τις
συγκεκριµένες περιοχές εφαρµογής.
2. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ ανά
δικαιούχο σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών και µέχρι το 75% του συνολικού
επιλέξιµου κόστους ή στην περίπτωση ενίσχυσης προς επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο
κατά την Επιτροπή ορισµό των ΜΜΕ, το 50% του επιλέξιµου κόστους, εάν το ποσό αυτό
είναι υψηλότερο.
•

Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων αρχίζει την 28/12/2004 και λήγει την 3/3/2005.
(Η ∆.Α. δύναται κατά την κρίση της να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της
παρούσας πρόσκλησης εφαρµόζοντας τον ίδιο τρόπο δηµοσίευσής της).

•

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας στη µονάδα ∆, Λάρισα, τις ώρες 09.00-14.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι
προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ισχύουσα
ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στην υπηρεσία αποστολής.
(Συνιστάται οι προτάσεις να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική µορφή).
Η ∆ιαχειριστική Αρχή αξιολογεί µόνον τις προτάσεις που υποβάλλονται σε συνέχεια της
συγκεκριµένης πρόσκλησης.

•

Η διαδικασία που τηρείται για την ένταξη πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω
βήµατα:
1. Υποβολή της πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης. Τα Τ∆Ε/Υ πρέπει να είναι
συµπληρωµένα µε σαφήνεια και αξιοπιστία και να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα
που κρίνονται αναγκαία για την εξέτασή τους. Στην περίπτωση που η πράξη εγκριθεί για
χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα το Τ∆Ε /Υ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης
ένταξης.

•

2. Αξιολόγηση από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος µε βάση τα συνηµµένα κριτήρια (και την εξειδίκευσή τους):παράρτηµα ΙV
3. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν µε την µέθοδο της Άµεσης αξιολόγησης.
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Η ειδικότερη µεθοδολογία που θα τηρηθεί παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτηµα V που
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόταση και είναι καταχωρηµένο στην ιστοσελίδα:
www.thessalia.gr
Αν η αξιολόγηση από τη ∆.Α. αποβεί αρνητική ο τελικός δικαιούχος ενηµερώνεται µε σχετική
αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.
4. Γνωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ και το
συναρµόδιο Υπουργείο (Υπουργείο Γεωργίας).
5. Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα, η οποία
προβλέπει συγκεκριµένους όρους και υποχρεώσεις για τον τελικό δικαιούχο, µεταξύ των
οποίων προβλέπεται η υποχρέωση του Τελικού ∆ικαιούχου για υποβολή µηνιαίων δελτίων
δήλωσης δαπανών και τριµηνιαίων δελτίων προόδου, η υποχρέωση τήρησης χωριστής
λογιστικής µερίδας, τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας καθώς και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τους ελέγχους. Ο τύπος της απόφασης ένταξης της πράξης επισυνάπτεται
στην παρούσα πρόσκληση και είναι καταχωρηµένος στην ιστοσελίδα www.thessalia.gr.
Αναπόσπαστο µέρος της απόφασης ένταξης αποτελεί το Τ∆Ε/Υ.
•

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν αναλυτικά για τη συµπλήρωση των
Τ∆Ε/Υ και πηγές από τις οποίες µπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα
απαιτούµενα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν µε το Τ∆Ε/Υ και άλλες
ειδικές πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται:
1. Στην διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, Σωκράτους
111, Λάρισα, 1ος όροφος, για την αποστολή σχετικών στοιχείων ή την
παραλαβή εντύπων.
2. Στο site : www.thessalia.gr
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iliampar@mou.gr
4. Στο τηλέφωνο 2410 579.110. Αρµόδιoς κ. Ηλίας Μπάρδας.

Ο Γενικός Γραµµατέας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για ενέργεια)
∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ (για κοινοποίηση)
1.Υπουργείο Οικονοµίας και οικονοµικών
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κ.Π.Σ. 2000-2006
2.Υπουργείο Γεωργίας
∆/νση Προγρ/σµού & Γ.∆. Τµήµα ∆
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. 2000-2006
3.ΤΕ∆Κ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
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ΤΕ∆Κ Ν. Καρδίτσας
ΤΕ∆Κ Ν. Λάρισας
ΤΕ∆Κ Ν. Μαγνησίας
ΤΕ∆Κ Ν. Τρικάλων
4. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Θεσσαλίας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
5. Ο.Τ.Α Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

∆ήµος /Κοινότητα
∆. Αργιθέας

∆. Αγιάς

∆. Αγριάς

∆. Αιθήκων

∆. Αρνης

∆. Αµπελώνα

∆. Αισωνίας

∆. Βασιλικής

∆. Αχελώου

∆. Αντιχασίων

∆. Αλµυρού

∆. Γόµφων

∆. Ιθώµης

∆. Αρµενίου

∆. Αλονήσου

∆. Εστιαιώτιδας

∆. Ιτάµου

∆. Γιάννουλης

∆. Αργαλαστής

∆. Καλαµπάκας

∆. Καλλιφώνου

∆. Γόννων

∆. Αρτέµιδας

∆. Καλλιδένρου

∆. Κάµπου

∆. Ελασσόνας

∆. Αφετών

∆. Καστανιάς

∆. Καρδίτσας

∆. Ενιππέα

∆. Βόλου

∆. Κλεινοβού

∆. Μενελαϊδας

∆. Ευρυµενών

∆. Ζαγοράς

∆. Κόζιακα

∆. Μητρόπολης

∆. Κάτω Ολύµπου

∆. Ιωλκού

∆. Μαλακασίου

∆. Μουζακίου

∆. Κιλελέρ

∆. Κάρλας

∆. Μεγ. Καλυβίων

∆. Νεβρόπολης

∆. Κοιλάδας

∆. Μηλεών

∆. Οιχαλίας

∆. Παλαµά

∆. Κραννώνος

∆. Μουρεσίου

∆. Παληοκάστρου

∆. Παµίσου

∆. Λακέρειας

∆. Ν. Αγχιάλου

∆. Παραληθαίων

∆. Πλαστήρα

∆. Λάρισας

∆. Ν. Ιωνίας

∆. Πελινναίων

∆. Ρεντίνης

∆. Λιβαδίου

∆. Πορταριάς

∆. Πιαλείων

∆. Σελλάνων

∆. Μακρυχωρίου

∆. Πτελεού

∆. Πύλης

∆. Σοφάδων

∆. Μελιβοίας

∆. Σηπιάδος

∆. Πυνδαίων

∆. Ταµασίου

∆. Ναρθακίου

∆. Σκιάθου

∆. Τρικκαίων

∆. Φύλλου

∆. Νέσσωνος

∆. Σκοπέλου

∆. Τυµφαίων

Κ. Αθαµανών

∆. Νίκαιας

∆. Σούρπης

∆. Φαλωρείας

∆. Ολύµπου

∆. Φερών

∆. Φαρκαδόνας

∆. Πλατυκάµπου

Κ. Ανάβρας

∆. Χασίων

∆. Πολυδάµαντα

Κ. Κεραµιδίου

Κ. Ασπροποτάµου

∆. Ποταµιάς

Κ. Μακρινίτσης

Κ. Μυροφύλλου

∆. Σαρανταπόρου

Κ. Τρικερίου

Κ. Νεράιδας

∆. Τυρνάβου
∆. Φαρσάλων

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
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Κ. Αµπελακίων
Κ. Βερδικούσσης
Κ. Καρυάς
6.Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
α) Ε.Α.Σ. Καρδίτσας
β) Ε.Α.Σ. Λάρισας –Τυρνάβου –Αγιάς
γ) Ε.Α.Σ. Ελασσόνας
δ) Ε.Α.Σ. Φαρσάλων
ε) Ε.Α.Σ. Βόλου
στ) Ε.Α.Σ. Αλµυρού
ζ) Ε.Α.Σ. Πηλίου –Β. Σποράδων
η) Ε.Α.Σ. Τρικάλων
θ) Ε.Α.Σ. Καλαµπάκας
7. ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδος
8. Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας
α) Οµοσπονδία Αγροτικών ∆ηµοκρ. Συλλόγων Ν. Καρδίτσας
β) Οµοσπονδία Αγροτικών ∆ηµοκρ. Συλλόγων Ν. Μαγνησίας
γ) Οµοσπονδία Αγροτικών ∆ηµοκρ. Συλλόγων Ν. Τρικάλων ΄΄Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ΄΄
δ) Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας
ε) Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Μαγνησίας
στ) Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ν. Τρικάλων ΄΄Η ΑΝΟΙΞΗ΄΄

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης

Γκούπας Φώτιος

Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΠΕΠ

Γεώργιος Εµµανουήλ

Προϊστάµενος της ∆/νσης Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

Γεώργιος Νάκας

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιφ Πολιτικής και ∆ηµ
Επενδύσεων του ΥΠΟΙΚΟ
Εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωµής

Παντελής Αρµάος

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Γεώργιος Σηφάκης

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Φουγιαξής Ιωάννης

Νίκη Σχοινά

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩ∆Ε

Κατσαούνης Απόστολος

Εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας του ΥΠΕΣ∆∆Α

Ευαγγελία Λιακούλη

Ν.Α Καρδίτσας

Βασίλης Αναγνωστόπουλος

Ν.Α Λάρισας

Λουκάς Κατσαρός

Ν.Α Μαγνησίας

Ιωάννης Πρίντζος

Ν.Α Τρικάλων

Ηλίας Βλαχογιάννης

Εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Καρδίτσας

Χρήστος Τέγος

Εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Λάρισας

Κων/νος Τζανακούλης

Εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Μαγνησίας

∆ηµήτριος Αλεξόπουλος

Εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Τρικάλων

Σωτήριος Χρισταντώνης

Εκπρόσωπος της ΟΚΕ

Ηλίας Βαλαβάνης

Εκπρόσωπος του περιφερειακού τµήµατος του ΤΕΕ

Ντίνος ∆ιαµάντος

Εκπρόσωπος του περιφερειακού τµήµατος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου

∆ηµήτριος Γκουντόπουλος

Εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)

Φώτης Γραβάνης

Εκπρόσωπος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
Εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ

∆ηµήτριος Γεωργακόπουλος

Εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ

Αντώνης Τυλιγάδας

Εκπρόσωπος της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Αθανάσιος Κοκκινούλης

Εκπρόσωπος των Ξενοδοχειακών Επιµελητηρίων

Μερόπη Γιαµάκου

Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας
Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρία

Γ. Βαρδακαστάνης

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Πηνειού και παραποτάµιου πολιτισµού/ ΠΑΝ∆ΟΙΚΟ

Γεροκώστα Ιωάννα

Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Θεσσαλικών Βιοµηχανιών (ΣΒΕΘ)

Ρώµνιος Νικόλαος

Εκπρόσωπος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)

Παπαδούλης Απόστολος

Εκπρόσωπος Θεσσαλίας της Οµοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Τζιότζιος Μιχάλης

Εκπρόσωπος Θεσσαλίας της Ένωσης Νέων Αγροτών

Μαλάκος Μιλτιάδης

Εκπρόσωπος του ∆ικτύου Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Θεσσαλικής Υπαίθρου / Περιφέρεια
Θεσσαλίας
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Μπόνιας Νικόλαος

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ

Ηλίας Γκιντίκας

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας της ΕΕ

Γρηγόρης Τσουρής

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Αλιείας της ΕΕ

Σπύρου

Εκπρόσωπος της Γενικής ∆/νσης Απασχόλησης της ΕΕ

∆ηµήτριος Κάµπουρας

Εκπρόσωπος του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας

Κότιος Αγγελος

Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Λάρισας

Μπάτης Νικόλαος

Εκπρόσωπος της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου

Μαρία Ζορµπάνου – Τσίτα

Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Καταναλωτών / Θεσσαλίας
Εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Τυροπαραγωγών Παραδοσιακών Προϊόντων Ελλάδας / Θεσσαλίας

Έξαρχος Θεόδωρος

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Χοιροτρόφων / Θεσσαλίας

Αρκούδας Γεώργιος

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας

Φούντης Φίλιππος

Εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτουριστικών και Οικοτεχνικών Συν/µών Ελλάδας / Θεσσαλίας

∆εληπέτρου Εύη

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ «Φίλοι της Γής»

Μουργελάς Χαράλαµπος

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

II.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

III.

ΦΥΛΛΑ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ(Φ∆Ε)

IV.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

V.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
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