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Θέµα: Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου 
του Υποµέτρου 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις”, ∆ράση 
4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκµετάλλευσης” και ∆ράση 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη 
χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ  3447/Β/2016) εκχώρησης αρµοδιοτήτων της 

ΕΥ∆ ΠΑΑ στους ΕΦ∆, Ορισµός δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

2. Την Υ.Α. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4202/Β/2017), λεπτοµέρειες εφαρµογής του 

Yποµέτρου 4.1, ‘Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις’ του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 

3. Την µε  αριθµ. πρωτ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β/2017) «Πρόσκληση για 

υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη  στο 

Υποµέτρο 4.1. Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις του 

Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης» για το έτος 2018  και τις τροποποιήσεις 

της. 

4. Τις αιτήσεις στήριξης για ένταξη στη ∆ράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που  
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συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» και στη ∆ράση 4.1.3 

«Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτές υποβλήθηκαν 

από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης (ΥΑ 

13849/14.12.2017, ΦΕΚ 4543/Β).  

5. Τα πορίσµατα («Πρακτικό της Γνωµοδοτικής Επιτροπής» και «Έντυπο 

Γνωµοδότησης Αίτησης Στήριξης») των διοικητικών ελέγχων των αρµόδιων 

Γνωµοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά έχουν 

συνταχθεί στο ΠΣΚΕ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 4875/05-08-2020 (Α∆Α:9ΒΩΛ7ΛΩ-ΑΗΗ) 

απόφασης ανάρτησης αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου του Υποµέτρου 4.1: 

“Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις”, ∆ράση 4.1.1 “Υλοποίηση 

επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης” και ∆ράση 

4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 

προστασία του περιβάλλοντος” του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2014-2020 ως εξής: 

 

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συµπεριληφθεί στους Πίνακες 

Αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου έχουν το δικαίωµα υποβολής ενδικοφανούς 

προσφυγής (ένσταση) µε την έννοια του άρθρου 25 του νόµου 2690/1999 κατά της 

παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως και τις 

30/09/2020.  

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς στο Άρθρο 23 της Υ.Α. 

13158/2017. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ, 

σύµφωνα µε σχετικό τυποποιηµένο υπόδειγµα, µαζί µε οποιοδήποτε επιπλέον 

στοιχείο (σε µορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο  
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της ένστασης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραµµένο από το 

δικαιούχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο συνοδευόµενο από όλα τα κατά περίπτωση 

σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία ∆ΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε εργάσιµων ηµερών 

από την τελευταία ηµέρα της περιόδου υποβολής ενστάσεων µέσω ΠΣΚΕ     

λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.  

 

 

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

                                                                             ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Προς ενέργεια (αποστολή µε e-mail) 
 

1. ∆ΑΟΚ Π.Ε. Χίου, Π.Ε Σάµου 

2. ΕΥΕ ΠΑΑ 

      3. ∆/νση ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Β. Αιγαίου 
 

Κοινοποίηση ( αποστολή µε e-mail) 
 

1.Γραφείο Περιφερειάρχη 

2.Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
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