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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων ένταξης και
χρηµατοδότησης στα πλαίσια του µέτρου 2.6 ¨Προστασία και ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος¨ του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2000-2006 και για τη κατηγορία πράξεων:
Μετεγκαταστάσεις κτηνοτροφικών µονάδων και βελτίωση ή και συµπλήρωση
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων Γ΄ κύκλος προκήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Tο άρθρο 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.Την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Ν.2601/98 «Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων
για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α΄81)
3.Τον Ν.2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις»
4.Τον Καν.(Ε.Κ.) 1257/99 του Συµβουλίου (L 160) για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και
την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών
5.Τον Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου (L 161) «περί γενικών διατάξεων για τα
διαρθρωτικά ταµεία»
6.Τον Καν.(Ε.Κ.) 1750/99 της Επιτροπής (L 214) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του Καν.1257/99 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.
7.Τον Καν.2075/00 της Επιτροπής (L 246) περί τροποποίησης του Καν.(Ε.Κ.) 1750/99 της
Επιτροπής
8.Τον Καν.1685/00 της Επιτροπής (L 193) για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων
εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των
δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία
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9.Τον Καν.1159/00 για πληροφόρηση και δηµοσιότητα
10.Τον Καν.438/01 για το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου
11.Τον Καν.448/01 για τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις
12. 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
13.Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό 01/534/10-4-2001 για την έγκριση του
Ε. Π. Θεσσαλίας
14.Την 1η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε. Π. Θεσσαλίας, µε την οποία
εγκρίθηκε το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Ε. Π. Θεσσαλίας και ειδικότερα το
αναλυτικό περιεχόµενο του Μέτρου 2.6 καθώς και τα κριτήρια επιλογής πράξεων του
Μέτρου
15. Την υπ΄αρίθµ.486/2002 (αρ.πρωτ.260876/12-07-2002) Κοινή Υπουργική Απόφαση
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
16. Την 134/2005 πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας ,Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
17. Την 605 Γ΄ΠΕΠ/ 30-01-2006 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας του
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Χορηγείται οικονοµική ενίσχυση για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)Τη µετεγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικών µονάδων, που σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, υποχρεούνται για περιβαλλοντικούς λόγους ή για λόγους
προστασίας της δηµόσιας υγείας να διακόψουν την λειτουργία τους ή να
µετεγκατασταθούν.
β)Την βελτίωση ή και συµπλήρωση εγκαταστάσεων χειρισµού, επεξεργασίας
και αποθήκευσης των αποβλήτων, σε πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που έχουν
άδεια λειτουργίας, προκειµένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και για την
περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας.
2.∆ικαιούχοι
α) Της δραστηριότητας της µετεγκατάστασης :Φορείς(ιδιοκτήτες) πτηνοκτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων, Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, Ιδρύµατα και Συνεταιριστικές οργανώσεις
που προβαίνουν σε µετεγκατάσταση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων.
β) Της δραστηριότητας της βελτίωσης και συµπλήρωσης εγκαταστάσεων
επεξεργασίας αποβλήτων:Φορείς πτηνοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, Φυσικά και
Νοµικά πρόσωπα, ενώσεις αυτών ,Ιδρύµατα και Συνεταιριστικές οργανώσεις, που έχουν
άδεια λειτουργίας και προβαίνουν στην παραπάνω δραστηριότητα µε βάσει σχετική
µελέτη που θα έχει εγκριθεί αρµοδίως.
3.Προϋποθέσεις
α) Της δραστηριότητας της µετεγκατάστασης
- Να µην είναι δυνατόν µε τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου να συνεχισθεί ή να
νοµιµοποιηθεί η λειτουργία κτηνοτροφικής µονάδας στη σηµερινή της θέση, µε
αποτέλεσµα ως µόνη λύση για τη συνέχιση της λειτουργίας της (σύµφωνα µε τη
γνωµοδότηση της 6µελούς Νοµαρχιακής Επιτροπής Ελέγχου Σταβλισµού Ζώων) να
αποµένει η µετεγκατάστασή της σε κατάλληλο χώρο και εφόσον:
i) Βρίσκεται σήµερα σε λειτουργία ή
ii) Σταµάτησε τη λειτουργία της την τελευταία 5ετία και δεν έχει ακόµα
µετεγκατασταθεί, ενώ είχε προβλεφθεί σε νοµαρχιακό ή περιφερειακό
επίπεδο
iii) ∆εν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία ή την επαναλειτουργία την τελευταία
10ετία χωρίς τις απαραίτητες άδειες.
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Να απειλείται µε διακοπή η λειτουργία της µονάδας, εξαιτίας περιβαλλοντικών
προβληµάτων, χωρίς την υπαιτιότητα του φορέα και σύµφωνα µε την αιτιολογηµένη
γνώµη της 6µελούς επιτροπής, δεν υπάρχει άλλη λύση πλην της µετεγκατάστασης.
Η οικονοµική ενίσχυση
θα καταβάλλεται στους δικαιούχους µόνο για την
δυναµικότητα της µονάδας πριν την µετεγκατάσταση. Σε περίπτωση δηµιουργίας
µεγαλύτερων εκµεταλλεύσεων, δεν θα ενισχύεται η επιπλέον δυναµικότητα.
Για την µετεγκατάσταση βοοειδών ,απαιτείται βεβαίωση της κτηνιατρικής αρχής ,που
θα αποδεικνύει ότι τα ζώα 30 ηµέρες πριν την µεταφορά στην νέα θέση, βρέθηκαν
αρνητικά ως προς την βρουκέλωση και φυµατίωση.
Για την µετεγκατάσταση αιγών και προβάτων της ηπειρωτικής Ελλάδας, απαιτείται
βεβαίωση της κτηνιατρικής αρχής που να αποδεικνύεται ότι η εκµετάλλευση εφαρµόζει
τα προβλεπόµενα µέτρα για την βρουκέλωση των αιγοπροβάτων και για τα
αιγοπρόβατα της νησιωτικής Ελλάδας βεβαίωση 30 ηµέρες πριν την µεταφορά,
ότι έχουν βρεθεί αρνητικά ως προς την βρουκέλωση.
Βεβαίωση της κτηνιατρικής αρχής ότι η εκτροφή δεν τελεί υπό περιορισµό λόγω
άλλου λοιµώδους νοσήµατος.
Οι µετεγκατεστηµένες µονάδες πρέπει να διατηρηθούν σε λειτουργία τουλάχιστον για
10 χρόνια(εκτός ανωτέρας βίας αποδεικνυοµένης)
∆εν εντάσσονται στο πρόγραµµα δικαιούχοι που έχουν ενισχυθεί για την ίδια
επένδυση, εκτός αν η µετεγκατάσταση προκύπτει από µη υπαιτιότητα του φορέα.
Η µετεγκατάσταση ολοκληρώνεται µε την έκδοση άδειας λειτουργίας της νέας και
παύση λειτουργίας της παλαιάς µονάδας.
Ο τελικός αποδέκτης πρέπει να είναι ιδιοκτήτης της παλαιάς µονάδας που
αποδεικνύεται µε τίτλους, για δε την νέα µονάδα να κατέχει τίτλους ιδιοκτησίας ή
20ετές συµβολαιογραφικό ενοικιαστήριο µε πιστοποιητικά µεταγραφής.
Στην περίπτωση Νοµικών προσώπων θα υποβάλλεται καταστατικό ή εταιρικό και
θα ορίζεται εκπρόσωπος µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.

β) Της δραστηριότητας της βελτίωσης ή συµπλήρωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων
Οι εγκαταστάσεις που ενισχύθηκαν πρέπει να διατηρηθούν για 10 χρόνια (εκτός ανωτέρας
βίας αποδεικνυοµένης)
4.∆ραστηριότητες που ενισχύονται
α)Της δραστηριότητας της µετεγκατάστασης
1.Οι παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων των εργατικών
και εξόδων έκδοσης αδειών, ΙΚΑ, αµοιβή µηχανικών κ.λ.π.(πλην αξίας γης και αξίας
ζώων)
-Οι απαραίτητοι χώροι για τον σταυλισµό των ζώων
-Προαύλια και λοιποί βοηθητικοί χώροι, ανάλογα µε τη παραγωγική κατεύθυνση και
τη δυναµικότητα της µονάδας.
2.Ο µηχανολογικός εξοπλισµός των µονάδων ανάλογα µε την παραγωγική
κατεύθυνση και τη δυναµικότητα αυτών, µε εξαίρεση εκείνων της παλαιάς που
κρίνονται από την ∆/νση Γεωργίας κατάλληλα για µεταφορά.
3.Εγκαταστάσεις χειρισµού και επεξεργασίας αποβλήτων
β)Της δραστηριότητας της βελτίωσης και συµπλήρωσης εγκαταστάσεων χειρισµού και
επεξεργασίας αποβλήτων
Η βελτίωση, ο εξοπλισµός ή και η συµπλήρωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων µονάδων που έχουν άδεια λειτουργίας πέραν των ελαχίστων απαιτουµένων
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5.Κατανοµή Πιστώσεων - Ύψος ενίσχυσης
Η Συνολική ενδεικτική ∆ηµόσια ∆απάνη της Πράξης ανέρχεται στο ποσόν των
2.000.000 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
ΣΑΕΠ 006/3
Η Κοινοτική ενδεικτική συµµετοχή ανέρχεται σε ποσοστό έως και 75% της Συνολικής
∆ηµόσιας ∆απάνης και έως 35% του συνολικού προϋπολογισµού) και καλύπτεται µέσω
Ε.Γ.Τ.Π.Ε.
Η Κρατική ενδεικτική συµµετοχή ανέρχεται σε ποσοστό έως και 25% της Συνολικής
∆ηµόσιας ∆απάνης).
Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της
οδηγίας 75/268/ΕΟΚ και 40% για τις λοιπές περιοχές της συνολικής επιλέξιµης δαπάνης
των ενισχυόµενων δραστηριοτήτων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανά
µονάδα δυναµικότητας όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ µε αριθµό 486.
6.∆ιαδικασία εφαρµογής του προγράµµατος
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν από τις 6 Φεβρουαρίου 2006 µέχρι τις 31 Μαρτίου 2006
στις Νοµαρχιακές ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής που υπάρχει η προς
µετεγκατάσταση µονάδα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α ΦΑΣΗ
1.Αίτηση (συνηµµένο υπόδειγµα 1)
2.Το µέρος Ι της απαραίτητης µελέτης υπογεγραµµένο από γεωπόνο(συνηµµένο
υπόδειγµα 2)
3.Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την άδεια ίδρυσης ή και την οικοδοµική άδεια
(εφόσον έχουν εκδοθεί)
4.Βεβαίωση της Κτηνιατρικής υπηρεσίας ότι τα ζώα της προς εγκατάστασης µονάδας είναι
υγιή ή ότι η µονάδα βρίσκεται υπό εξυγίανση.
5.Πρακτικό της Νοµαρχιακής Επιτροπής Σταυλισµού Ζώων, από το οποίο θα προκύπτει
ότι η πτηνοκτηνοτροφική µονάδα ή δεν µπορεί να εκδώσει άδεια λειτουργίας ή δεν µπορεί
να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της και ως µόνο µέσο λειτουργίας και προστασίας
του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, αποµένει η µετεγκατάσταση.
6.Στη συνέχεια η Νοµαρχιακή Επιτροπή Σταυλισµού Ζώων συντάσσει πίνακα
µοριοδότησης των υπό εξέταση φακέλων, τον οποίο διαβιβάζει στην Νοµαρχιακή ∆/νση
Αγρ/κής Αν/ξης.
7.Οι Νοµαρχιακές ∆/νσεις Αγρ/κής Αν/ξης µε βάσει τα παραπάνω συντάσσουν σε επίπεδο
νοµού εισηγητική έκθεση όπου τεκµηριώνουν τις επιλογές τους.
8.Η έκθεση εγκρίνεται από τον οικείο Νοµάρχη και υποβάλλεται µέχρι τις 30 Απριλίου
2006 στην ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας.
9.Η ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας συγκαλεί την Περιφερειακή Επιτροπή
Γνωµοδότησης, η οποία µε βάσει τις:
-Γνωµατεύσεις των Νοµαρχιακών ∆/νσεων Αγρ/κής Αν/ξης
-Την µοριοδότηση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Σταυλισµού Ζώων και
-Τις εκάστοτε αποµένουσες οικονοµικές δυνατότητες του προγράµµατος
Αξιολογεί τις µελέτες και συντάσσει πίνακα προτεραιότητας ένταξης των
ενδιαφεροµένων της συγκεκριµένης περιόδου καθώς και εισήγηση µε τους όρους ένταξης
ενός εκάστου.
10.Η ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας γνωστοποιεί στους ενδιαφερόµενους την
κατά την 1η φάση επιλογής ένταξή τους ή µη στο πρόγραµµα καθώς και τους κατ΄ αρχήν
όρους ένταξης και τους καλεί ,εφόσον τους αποδέχονται ,εντός τακτής προθεσµίας που
θα καθοριστεί µε απόφαση της Περιφέρειας ,να υποβάλλουν στις Νοµαρχιακές ∆/νσεις
Αγροτικής Αν/ξης:
-Το ΙΙ µέρος της µελέτης υπογεγραµµένο από γεωπόνο καθώς και
-Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την άδεια ίδρυσης της νέας µονάδας
εφόσον δεν έχει υποβληθεί στην πρώτη φάση.
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Β ΦΑΣΗ
1.Η Νοµαρχιακή ∆/νση Αγρ/κής Αν/ξης εξετάζει την πληρότητα του 2ου µέλους των
µελετών και συντάσσει γνωµάτευση για κάθε µια και τις υποβάλλει στην ∆/νση Γεωργικής
Αν/ξης της Περιφέρειας .
2.Η ∆/νση Γεωργικής Αν/ξης της Περιφέρειας συντάσσει πίνακα προτεραιότητας, όπου
πέραν των εγκεκριµένων, αναγράφεται και αριθµός επιλαχόντων που θα υποκαταστήσουν
τυχόν εγκεκριµένους ,που για οποιουσδήποτε λόγους δεν θα προχωρήσουν στην
πραγµατοποίηση της επένδυσης
3.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των
όρων ένταξης στο πρόγραµµα.
4.Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας µετά από εισήγηση της ∆/νσης Γεωργικής Αν/ξης
εκδίδει απόφαση έγκρισης για τους δικαιούχους της ενίσχυσης.
5.Η απόφαση κοινοποιείται στη Νοµαρχιακή ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ,η οποία έχει την
ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρµογής της απόφασης και της εκτέλεσης του έργου.
Οι διαδικασίες παραλαβής της επένδυσης, της πληρωµής και των απαραίτητων
δικαιολογητικών αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 486.
ΓΕΝΙΚΑ
α) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας θα καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των
εγκαταστάσεων και θα τροποποιούνται ή θα συµπληρώνονται οι πίνακες ανώτατης
δαπάνης .
β) Οι ενταγµένοι στο πρόγραµµα δικαιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
αποδέχονται οποιονδήποτε έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών
γ)Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις από τους τελικούς
αποδέκτες, αυτοί υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως το ποσό της ενίσχυσης.

Με εντολή Γ. Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆.Γ.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ
Ο Συντάξας

Ο Τµηµατάρχης

Κ.Παππάς

Γ.Παπαδάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ & ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

α/α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Παραγωγική Κατεύθυνση
& τύπος σταβλισµού
Αγελάδες
γαλ/γής
σε
περιορισµένο
σταβλισµό (2)
Αγελ. γαλ/γής σε ελεύθερο σταβλισµό µε
ατοµικές θέσεις (2)
Αγελάδες γαλ/γής σε ελεύθερο σταβλισµό
χωρίς ατοµικές θέσεις (σε στρωµνή (2)
Αγελάδες
κρεοπαραγωγής
ελεύθερης
βοσκής (2)
Πάχυνση µοσχαριών σε απλά ανοικτά
υπόστεγα
Πάχυνση µοσχαριών σε κτίρια µε
διαµορφωµένο δάπεδο (κανάλια κλπ)
Αιγοπροβατοστάσια
Κτηνοτροφικά στέγαστρα µε σκελετό
θερµοκηπίου (6)
Αµιγής πάχυνση αρνιών ή κατσικιών
Χοιροστάσια (3)
Αµιγής πάχυνση χοίρων σε διαµορφωµένα
δάπεδα
Χοιροστάσια
αναπαραγωγής
(δεν
περιλαµβάνουν πάχυνση και προπάχυνση)
Πτηνοτροφεία - Κονικλοτροφεία
Εξοπλισµός
αυγοπαραγωγής
σε
κλωβοστοιχίες
Εξοπλισµός πτηνών πάχυνσης
Εξοπλισµός αναθρεπτηρίου πτηνοτροφίας
Εξοπλισµός ορνίθων αναπαραγωγής µε
απλές φωλιές
Εξοπλισµός ορνίθων αναπαραγωγής µε
αυτόµατες φωλιές
Εξοπλισµός ινδορνίθων αναπαραγωγής µε
απλές φωλιές
Εξοπλισµός
κονικλοτροφείου
(µικτής
κατεύθυνσης)
Αποθήκη
Αρµεκτήριο - οικία
Υπόστεγα σανών
Περίφραξη
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Euro/m2
κτιριακών
(1), (5)
190

Euro/µονάδα
δυναµικότητας
(4)
2800/αγελ.

180

2600/ αγελ.

150

2400/ αγελ.

180

1300/αγελ.

150

1150/µοσχ.

180

1250/µοσχ.

170
90
160
200
200

450/προβατ.ή αίγα
250/προβατ.
ή αίγα
110/ζώο
4000/χοιρ/ρα
250/θέση χοίρου

200

2200/χοιρ/ρα

180
-

13/όρνιθα

-

50/ m2
3,5/θέση πουλ.

-

53/ m2

-

52/ m2

-

150/κονικ/ρα

130
330
90
-

14/m

52/ m2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 1
(1) Περιλαµβάνει ηλεκτρικά, υδραυλικά, πόρτες, παράθυρα, µονώσεις,
σχάρες (δεν συµπεριλαµβάνεται η οικοδοµική άδεια).
(2) ∆εν συµπεριλαµβάνεται ο χώρος πάχυνσης µοσχαριών µετά τις 120
ηµέρες.
(3) Συµπεριλαµβάνονται και τα παχυντήρια (µικτής κατεύθυνσης) κλπ.
(4) Συµπεριλαµβάνονται τα κτιριακά, ο χειρισµός των αποβλήτων των
µονάδων που µετεγκαθίστανται, η οικοδοµική άδεια, ο εξοπλισµός,
περίφραξη, γεώτρηση κλπ.
(5) Στις ορεινές και λοιπές περιοχές όπου το κόστος των υλικών είναι
αυξηµένο ή όπου ισχύουν ειδικοί αρχιτεκτονικοί όροι (πράγµα που θα
βεβαιώνεται από τη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) ή στις περιπτώσεις που
η κτιριακή εγκατάσταση είναι µικρότερη των 100 τ.µ., τα όρια ανά τετρ.
µέτρο, µπορεί να προσαυξάνονται κατά 10%. Το ίδιο ισχύει και για τις
µονάδες που µετεγκαθίστανται σε κτηνοτροφικά πάρκα. Για τις νησιωτικές
περιοχές ή προσαύξηση ανέρχεται σε 15%.Επίσης κατά το ήµισυ των πιο
πάνω ποσοστών αυξάνεται αντίστοιχα το ανώτατο όριο ανά κεφαλή ζώου.
(6) Ο τύπος αυτός απαραιτήτως θα φέρει µόνωση και ανοίγµατα αερισµού και
στην οροφή. Επίσης θα πρέπει να προσκοµισθεί εγγύηση του
κατασκευαστικού οίκου για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών
για την καλή διαβίωση των ζώων καθώς επίσης και έγκριση του
συγκεκριµένου τύπου από το Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών κατασκευών
(ΚΕΓΚ) ή άλλο φορέα που θα ορίζεται από το Υπ. Γεωργίας.
Η ύπαρξη συνεχούς ανοίγµατος στην οροφή, δεν είναι απαραίτητη στην
περίπτωση κινητών στεγάστρων, καθώς και στεγάστρων κλειστού τύπου,
στα οποία το περιβάλλον είναι ελεγχόµενο (σύστηµα δροσισµού µε
ψυχροπάνελ κλπ) µε την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή ανοίγµατα,
ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισµός θέρους σε περίπτωση ανάγκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

Α/α
1.
2.

3.

4.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Παραγωγική κατεύθυνση Ανώτατα όρια κατά κατηγορία
και τύπος σταβλισµού
µεγέθους
14700 Euro. και επιπλέον 4.700 Euro.
Χοιροστάσια
για κάθε 100 χοιροµητέρες
Για κοπροσωρό και σηπτικό και
Αγελαδοτροφικές
απορροφητικό βόθρο 14.700 Euro
για κάθε 50 αγελάδες
Πτηνοτροφεία
άνω
των Για
σύστηµα
κοµποστοποίησης,
25.000 ορνίθων εκτρεφο- 38.000 Euro. και επιπλέον 5900 Euro.
µένων σε κλωβοστοιχίες
για κάθε 25.000 όρνιθες
Για σύστηµα διαχωρισµού υγρών Βουστάσια µε σύστηµα στερεών ,κοπροσωρού και επεξεργααποθήκευσης αποβλήτων σία υγρών ,14.700 Euro. και επιπλέον
σε υποδαπέδια κανάλια
5.900 Euro για κάθε 100 αγελάδες ή
200 παχυνόµενα µοσχάρια
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ
προς ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρακαλούµε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της επενδυτικής µας πρότασης µε τίτλο :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
∆/ΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ (& Τ.Κ.)

Α.∆.Τ.
Α.Φ.Μ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ FAX :
e-mail :
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ (& Τ.Κ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :
ΑΡΙΘΜΟΣ FAX :
e-mail :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :
Υπογραφή
νοµίµου εκπροσώπου
Σφραγίδα
Συνηµµένα υποβάλλουµε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά προσαρµοσµένα
στην περίπτωση της πρότασής µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
Μελέτη
Μέρος 1
α) Περιγραφή της παρούσας κατάστασης
- Ονοµατεπώνυµο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της
παλαιάς µονάδας
- Θέση της παλαιάς µονάδας, απόσταση από οικισµό
- ∆υναµικότητα και είδος ζώων της παλαιάς µονάδος
- Περιγραφή των διαφόρων χώρων και των διαστάσεών τους που
διαθέτει η παλαιά µονάδα
- Ανάλυση των λόγων της µετεγκατάστασης
- Υπολογισµός ανώτατης επιλέξιµης δαπάνης της νέας µονάδας
βάσει των αναφεροµένων ανωτάτων ορίων της ισχύουσας κατά την
υποβολή της αίτησης απόφασης παραρτήµατος ΙΙΙ.
- Τέκνα των ενδιαφεροµένων που ήδη ασχολούνται µε την
κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ή που πρόκειται ν΄ ασχοληθούν.
- Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την
καταλληλότητά της έκτασης στην οποία πρόκειται να
µετεγκατασταθεί η µονάδα (τίτλοι ιδιοκτησίας, πρακτικό Επιτροπής
Σταβλισµού)
- Το παρόν (κατά την υποβολή αίτησης) στάδιο της διαδικασίας
έκδοσης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της άδειας
ίδρυσης της νέας µονάδος, τεκµηριωµένο.
- Τεκµηρίωση της οικονοµικής δυνατότητας του ενδιαφεροµένου για
την ολοκλήρωση του έργου (κίνηση λογαριασµού, έντυπο
δανειοδότησης κλπ)
- Αναφορά των λόγων αδυναµίας ένταξης της µετεγκατάστασης της
συγκεκριµένης µονάδας σε άλλα προγράµµατα.
Μέρος 2
Περιγραφή της νέας µονάδας
- Τοπογραφικό κάλυψης της νέας µονάδας
- Σχέδια (κατόψεις, όψεις, τοµές)
- Περιγραφή της λειτουργικότητας
- Αναλυτική
περιγραφή,
προσµέτρηση
και
κόστος
των
εγκαταστάσεων
- Συµπλήρωση
συγκριτικού
πίνακα
προδιαγραφών
των
εγκαταστάσεων λειτουργικότητας και καλής διαβίωσης των ζώων.
- Χρονοδιάγραµµα εργασιών
- Μελέτη χειρισµού αποβλήτων ( αντίγραφο αυτής που κατατίθεται
στην ∆/νση Προστασίας του περιβάλλοντος)

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα µπορείτε να απευθύνεστε στις οικείες
∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στην ∆/νση
Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (2410 670514-515) ή στην ιστοσελίδα
http://www.dgapeth.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α.Αποδέκτες προς Ενέργεια
1)Νοµαρχιακές ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας
2)Noµαρχιακές ∆/νσεις Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
3)∆ήµοι και Κοινότητες Περιφέρειας Θεσσαλίας
4)Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισµών Περιφέρειας Θεσσαλίας
5)ΓΕΩΤΕΕ Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδας
6)Οµοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Β.Αποδέκτες για κοινοποίηση
1)Υπουργείο Γεωργίας
∆/νση Εισροών Ζωϊκής Παραγωγής Τµήµα ΣΤ
2)Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΠΕΠ Θεσσαλίας
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