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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ:  «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ)» ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.2, ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Το  Π.Δ. 144/23-12-2010  (ΦΕΚ 237/τ.Α’/27-12-2010) «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Ανατολικής  

Μακεδονίας & Θράκης», όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώ-

θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 

4. Το από 30/10/2016 Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης περί εκλογής Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε με την με αριθμό πρωτ. 

18186/02.11.2016 (ΑΔΑ:7Λ8ΡΟΡΙΥ- 0Σ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας – Θράκης. 

5. Το αριθ. πρωτ. ΔΔοικ.5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέ-

ρειας Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

mailto:dao@pamth.gov.gr
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6. Το Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ  L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά 

ισχύει . 

7. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-

βρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συ-

νοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει (Ε.Ε.L 347/20-12-2013). 

8. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο-

τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάρ-

γηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 

347/20.12.2013). 

9. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρη-

ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάρ-

γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, 

(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 

347/20.12.2013). 

10. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρω-

μένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 

και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/20.06.2014). 

11. Τον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 10 της Συν-

θήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L1 7/1) όπως τροποποιήθηκε με 

τον καν.(ΕΕ) 2017/10 4 (ΕL L 156/1 ) και ισχύει. 

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 

γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' ε-

φαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 

της 1.7.2014, σ.1 έως 75). 

13. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτι-

κής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 

μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014). 

14. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014). 

15. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανό-

νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανά-

πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

16. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

17. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση 

του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-

μείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. 

18. Την υπ’ αριθ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 

2020» (ΦΕΚ Β΄1273/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Την υπ’ αριθ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώ-

ρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Α-

νάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προ-

γραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 

3447), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

20. Την υπ’αριθ. 593/37447/31-03-2017 (ΦΕΚ Β’1190) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των λεπτομε-

ρειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 « Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανά-

πτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 

2014-2020/ (ΑΔΑ: 6ΖΠΡ4653ΠΓ-Δ4Γ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

21. Το άρθρο 62 παρ. 2 περ. α  του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και  κυρώσεις στην 

εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των Ζωοτροφών 

και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του 

ν. 2434/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και 

άλλες διατάξεις» (Α 78). 

22. το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2637/199 «Σύσταση Οργανισμού  Πιστοποίησης  Λογαριασμών, Οργανι-

σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανι-

σμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσω-

πικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες διατάξεις»(Α 

200), όπως ισχύει. 

23. Την ΥΑ 55944/ΕΥΘΥ/421/24-05-2018 (ΦΕΚ 2080Β’)  «Τροποποίηση    της  110427/ΕΥΘΥ 

/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 

για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρημα-

τοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - 
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Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

24. Την  υπ’ αριθμ Φ.Μ.4.2/1156/25-7-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειάρχη 

ΑΜΘ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Mέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία 

του ενεργητικού» Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων» Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(γεωργικό προϊόν). 

25. Την ΦΜ.4.2/76/07-2-2020 Απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ με θέμα «Ορισμός  μελών Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής και Αξιολογητών για τον έλεγχο αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.Μ.4.2/1156/25-07-2019 
(ΑΔΑ 6ΙΕΦ7ΛΒ-3ΚΠ) 1ης πρόσκλησης της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

26. Την με κωδικό Γ4ΜΕ-00068 υποβληθείσα αίτηση που έλαβε αρ.πρωτ. (ΔΑΟΠ) 1651/23-12-2019. 
27. Το υπ΄ αριθμ. 1/2021 πρακτικό συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων στήριξης. 

28. Το γεγονός ότι ΔΕΝ προκύπτουν παραδεκτές αιτήσεις-μη ενισχυόμενες λόγω εξάντλησης των διαθέ-

σιμων πιστώσεων. 

29. Το γεγονός ότι ΔΕΝ προκύπτουν ΜΗ παραδεκτές αιτήσεις στήριξης  

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-

ϋπολογισμού.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαί-
σιο της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν 
εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (γεωργικό  
προϊόν)»  του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014-2020.  Τα αποτελέσματα  αξιολόγησης 
προκύπτουν  βάσει  των  κριτηρίων  επιλογής  Πράξεων  που  εγκρίθηκαν  από    την Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 και παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήματος Α, που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, ως εξής: 

• ΠΙΝΑΚΑΣ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
• ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ» 
• ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

2. Την ενίσχυση μιας (1) παραδεκτής αίτησης στήριξης, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 
σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος. 

3. Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, αποστέλλεται μή-
νυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ΕΦΔ σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και 
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυ-
τικών Σχεδίων, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του δυνητικού δι-
καιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης του αντίστοιχου κωδι-
κού έργου. 

4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη, οφείλουν να 
προσκομίσουν εντός του χρονικού διαστήματος εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και όπως αναλυτικά ορίζεται κατωτέρω στην παράγραφο 
6 αυτής, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα της υπ’αριθ. 593/37447/31-03-2017 
(ΦΕΚ Β’1190) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει  καθώς  και  στο άρθρο 6 της υπ’ 
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αριθμ. Φ.Μ.4.2/1156/25-7-2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειάρχη ΑΜΘ.  
Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ένταξης εντός της παραπάνω προθεσμίας, επέχει θέση 
αποδοχής από τον εν δυνάμει δικαιούχο του αποτελέσματος της αξιολόγησής του. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών, θεωρείται ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος 
δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ως τούτου δεν εντάσσεται. Εξαιρούνται οι 
περιπτώσεις που ο εν δυνάμει δικαιούχος έχει υποβάλλει εμπρόθεσμη ενδικοφανή προσφυγή, η 
εξέταση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. 

5. Επί  των  αποτελεσμάτων  των  ΠΙΝΑΚΩΝ   του  Παραρτήματος  της  παρούσας   προβλέπεται  η 
δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός χρονικού διαστήματος εντός του χρονικού 

διαστήματος της παραγράφου 6 της παρούσας, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 55944/ΕΥΘΥ/421/24-05-2018 (ΦΕΚ 2080Β’), στην 
593/37447/31.03.2017 (Β΄ 1190) Απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά και στην Φ.Μ.4.2/1156/25-7-
2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περιφερειάρχη ΑΜΘ. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, επικαιροποιούνται οι ανωτέρω Πίνακες και 
δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο 
της Δράσης. 

6. Η προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 της παρούσας, ή  για 
την  άσκηση  των  ενδικοφανών  προσφυγών  της παραγράφου  5  της παρούσας αρχίζει την 
02/02/2021 και λήγει την 16/02/2021. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο «Διαύγεια», να δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης http://www.pamth.gov.gr, του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr, και 

του ΠΑΑ http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr και να αναρτηθεί στην έδρα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στις Περιφερειακές Ενότητες στις έδρες των ΔΑΟΚ 

Ορεστιάδας, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας. 

 
 Ο 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ  
 

http://www.pamth.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.espa.gr/
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι . ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

1 

 

Γ4ΜΕ-00068 

 

599.999,00 € 

 

299.999,50 € 

 

8,50 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

-- --- ---- --- -- 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

--- ---- ---- 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

(αποστολή ηλεκτρονική) 

1. Ενδιαφερόμενη επιχείρηση (Γ4ΜΕ-00068) 
mdalatsis@thracemills.gr, tmam37@otenet.gr , 

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,  
-Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ 2014-2020 
ppyriovoli@mou.gr  
-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΠΑΑ 2014-2020 
thsarrou@mou.gr  
-Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
Τμήμα Α’ 
ax5u083@minagric.gr 

3. Εκτελεστική Γραμματέας ΠΑΜΘ 
4. Γενική Δνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας ΑΜΘ  
5. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 

mailto:mdalatsis@thracemills.gr
mailto:tmam37@otenet.gr
mailto:ppyriovoli@mou.gr
mailto:thsarrou@mou.gr
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