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ΠΡΟΣ: 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

   ΘΕΜΑ:  ««ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.2.1: «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ‘Η 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 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    2014-2020». 
 
 
 

 

 A Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις εθνικές διατάξεις:  

α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

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

 

β)Την υπ’ αριθ. 15840/156612/04-10-2018(ΦΕΚ 4788/τ. Β΄/26-10-2018) Απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί 

ολικής τροποποίησης –επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Ά΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως κάθε φορά ισχύει.   
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γ) των άρθρων 67 παρ. 5 και 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «Α) 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 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.» (Α΄265), όπως η παρ. 2 του 

άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του νόμου 4405/2016 (A’ 129) και ισχύει.  

 δ) του άρθρου 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  ώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων» (Α  32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 24384/2016 «Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).  

 ε) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998  «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 

και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο  Υπουργείο 

Γεωργίας και  Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης  Α.Ε. και άλλες διατάξεις»(Α΄  200), όπως ισχύει.  

στ) της 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του  ΥΠΑΑΤ με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ζ) Την αριθμ. 2545/17-10-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής, Ανασυγκρότησης, 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2020(ΠΑΑ 2014-

2020)Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις 

Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι 

Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων»(ΦΕΚ Β΄3477) ,όπως κάθε φορά ισχύει. 

η) της 593/37447/31.03.2017 Απόφασης του  ΥΠΑΑΤ για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του  

Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

θ) της 55944/Ε Θ /421/24-05-2018 (ΦΕΚ 2080 Β’)  Α «Τροποποίηση της 110427/Ε Θ /1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 

3521) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 

- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων.  

ι)Την υπ’ αριθ. 2489/19-07-2019 ενημέρωση μας από την Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. για την δυνατότητα έκδοσης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του 

Υπομέτρου 4.2 «Επενδύσεις, που αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών 

προϊόντων» για πράξεις συνολικού προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ. 

ια)Την  υπ’αριθμ. 663/24-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 

υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του     Υπομέτρου 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)» του ΠΑΑ 2014-2020. 
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2. Τις ενωσιακές διατάξεις:  

 α) του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

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

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 10 3/2006  (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 272 του κανονισμού 1046/201  Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση 

των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 2 3/2014 και της απόφασης αριθ. 

541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012».   

 β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 169 /2005 του 

Συμβουλίου (ΕL L 347/4 7) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ ΕL L 350 

και ισχύει.  

 γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 

κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/197 , (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/199 , (ΕΚ)   14/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 4 

5/200  του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά.   

δ) 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 ολοκληρωμένο 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). 

 

ε) του 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 Συνθήκης 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.    

 στ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 

εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 10  της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/10 4 (ΕL L 156/1) και ισχύει.  

ζ)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 αγροτικής 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). 

η)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 

ΑΔΑ: ΩΣ437ΛΡ-ΘΓ4



 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 4 

 

 

Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

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

 

θ)Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 

συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014). 

 

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

φορά ισχύει.  

4. Την C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις 

όμοιες C (2017) 4173 final / 2 -06-2017 και C (2017)  693 final /16-12-2017 όπως ισχύει κάθε φορά .  

 

5. Την υπ’αριθμ.  155841/ 10/07/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΨΤ7ΛΡ-ΞΒ1) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
«Ορισμός  μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής και Αξιολογητών για τον έλεγχο αιτήσεων στήριξης που 

υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 663/24-06-2019 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του 

Υπομέτρου 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) του 

ΠΑΑ 2014-2020». 
 

6.Την υπ΄αριθμ. 222073/02-09-2020(ΑΔΑ : Ψ7ΩΨ7ΛΡ-3ΗΘ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

«Σύσταση και ορισμός  τριμελούς επιτροπής  ενστάσεων για την εκδίκαση ενδικοφανών προσφυγών κατά της 

σχετικής απόφασης  των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτημάτων στο πλαίσιο του 

Υπομέτρου 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) του 

ΠΑΑ 20142020».  

 7. Τα από, 4-12-2020 , 25-01-2021 πρακτικά συνεδριάσεων των  Γνωμοδοτικών Επιτροπών για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του  Υπομέτρου 4.2.  

 

 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΣ437ΛΡ-ΘΓ4



 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 5 

 

 

                                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ        

1.Την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης τεσσάρων (4) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο 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 προκύπτουν βάσει των κριτηρίων 

επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020. Τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης προκύπτουν βάσει των κριτηρίων επιλογής Πράξεων που εγκρίθηκαν από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης 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  τεσσάρων (4)  παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 

4.2.1 και παρουσιάζονται με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον ΠΙΝΑΚΑ I «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

3. Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, αποστέλλεται μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  σχετικά με τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην απόφαση της Γνωμοδοτικής 

Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο σύστημα είναι δυνατή μέσω του προσωπικού κωδικού του 

δυνητικού δικαιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης του αντίστοιχου 

κωδικού 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 στην υπ’αριθμ. 663/24-06-2019     

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 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. 
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5.Επί των αποτελεσμάτων των  ΠΙΝΑΚΩΝ  του Παραρτήματος της παρούσας προβλέπεται η δυνατότητα 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 6, η οποία 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 55944/Ε Θ /421/2405-2018 (ΦΕΚ 

2080 Β’)  , στην 593/37447/31.03.2017 (Β΄ 1190) Απόφαση του ΥΠΑΑΤ όπως ισχύει κάθε φορά και στην 

υπ’αριθμ. 663/24-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 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   11/02/2021 και λήγει 
την    25/02/2021.   

Η απόφαση     αυτή  ισχύει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της     στο   πρόγραμμα   «Διαύγεια»    και  

θα δημοσιοποιηθεί  στις  ιστοσελίδες  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : http://www.thessaly.gov.gr , του ΥΠΑΑΤ  

http://www.minagric.gr  και του ΠΑΑ   http://www.agrotikianaptixi.gr   και  http://www.espa.gr  . 

 

 

 

                           Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

 

                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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                                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

                                                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ Ι  

                                                              ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α/Α    ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Γ4ΜΕ-00081 598.200,00 299.100,00 11,50 

2. Γ4ΜΕ-00076 148.980,00  € 74.490,00 10,50 

3. Γ4ΜΕ-00035 595.271,76 € 297.635,88 9,75 

4. Γ4ΜΕ-00009 199.694,97 € 99.847,47 8,25 

 

 

 

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 

  (Ηλεκτρονική αποστολή) 

 1. Φορείς των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του  Yπομέτρου 4.2.  

 2 .Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ)του ΠΑΑ 2014-2020 

  thsarrou@mou.gr 

- Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΔ) του  ΠΑΑ 2014-2020 

  ppyriovoli@mou.gr 

-Διεύθυνση  Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  

 Τμήμα Α΄  

  ax5u083@minagric.gr  

 

           3. Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

           4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ   & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 

           5.Γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας 
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