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Θέµα :«Υποβολή ∆ικαιολογητικών για την Καταβολή της 2ης ∆όσης του Μέτρου
3.1 του Ε.Π.Α.Α.Υ.Υ. 2000-2006 Πριµοδότησης Πρώτης εγκατάστασης»

Οι νέοι γεωργοί οι οποίοι εντάχθηκαν στο έργο Πριµοδότησης Πρώτης
εγκατάστασης του Ε.Π.Α.Α.Υ.Υ. 2000-2006 και έχουν πάρει την 1η δόση
πριµοδότησης εφόσον έχουν αποκτήσει τις προϋποθέσεις και έχουν συµπληρώσει τις
δεσµεύσεις του άρθρου 5, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά δικαιούχο στην απόφαση
ένταξης, προκειµένου να πάρουν την 2η δόση πριµοδότησης, όπως οφείλεται στη
ΚΥΑ 448 Άρθρο 19 θα πρέπει:
Να υποβάλλουν στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ως ( συνηµµένα υποδείγµατα).
2. Ειδική µελέτη υλοποίησης Σχεδίων ∆ράσης (ως συνηµµένο υπόδειγµα) που
συντάσσεται από γεωπόνο διαπιστευµένο στο ΓΕΩΤΕΕ.
3. Σειρά παραστατικών που αποδεικνύουν την τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων και την ορθότητα των στοιχείων των Σχεδίων ∆ράσης. π.χ.
Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των ετών από το έτος ένταξης,
παραστατικά νόµιµης κατοχής των µεγεθών της εκµετάλλευσης, αποδεικτικό
ασφάλισης στον ΟΓΑ κ.λ.π.
4. Αποδεικτικά επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης για εκπαιδεύσεις που
έχουν πραγµατοποιηθεί. Στην περίπτωση που δεν έχουν γίνει εκπαιδεύσεις θα
πρέπει να κάνουν Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν
παρακολούθησαν σεµινάρια γιατί δεν εκλήθησαν και θα υποβάλουν ότι
παραστατικό µπορεί να αποδεικνύει την επαγγελµατική εµπειρία.
5. Οι επιτροπές παρακολούθησης των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης εντός 30
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των τελευταίων παραστατικών (ΚΥΑ
448, Άρθρο 20) θα συντάσσουν σχετικό πρακτικό και ένα αντίγραφο αυτού θα

διαβιβαστεί στη ∆/νση Προγραµµατισµού και Γ∆ του Υ.Γ. για την χορήγηση
της 2ης δόσης.
Τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προµηθεύονται από την ιστοσελίδα της ∆/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης
Περιφέρειας Θεσσαλίας: http//users.otenet.gr/~perifagr/

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Γεωργίας
∆ιεύθηνση Προγραµµατισµού και Γ.∆.
2. Υπηρεσία ∆ιαχείρησης ΕΠΑΑΥ
Υπουργίο Γεωργίας
(Υπόψην Κ. Σβαρνιά)
3. Ειδική ∆ιαχειρηστική Αρχή Υ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας
(Υπόψην Κ. Νικάκη Αθανάσιο) .
4. ∆ιαπιστευµένοι Μελετητές.

Με εντολή Γ.Γ.Π.Θ.
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