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Αρ. Πρωτ: 7162 

 

 
ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέµα:  Επικαιροποίηση της αρ. 10179/18-11-2019 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσµάτων 

∆ιοικητικού ελέγχου στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» 

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 130/2010  «Οργανισµός της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/Α'/27-12-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.  

3. Την αρ.160/9-1-2019 Υπουργική Απόφαση 

«Καθορισµός πλαισίου εφαρµογής του Υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020» 

(ΦΕΚ 18/Β/2019) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ  3447/Β/2016) 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων της ΕΥ∆ ΠΑΑ στους ΕΦ∆. 

5. Την 592/23-1-2019 Απόφαση «1η Πρόσκληση για 

την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υποµέτρο 6.3 

«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

της Ελλάδας 2014 – 2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

6. Το γεγονός ότι µε την ανωτέρω απόφαση 

εκχωρήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πίστωση ύψους 2.144.000 € για την ένταξη 

ενδιαφεροµένων στο Υποµέτρο. 

7. Τα πορίσµατα του διοικητικού ελέγχου των 

αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων µε την  βαθµολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

8. Την αρ. 10179/18-11-2029   απόφαση «Ανάρτηση 

πινάκων αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού ελέγχου στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» 

9. Τα πορίσµατα της τριµελής  επιτροπής  εξέτασης 

των ενδικοφανών προσφυγών επί του διοικητικού ελέγχου των ενδικοφανών προσφυγών που 

υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, µε την  βαθµολογία και το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΚΜ7ΛΞ-ΨΘΚ



 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

επικαιροποιεί και δηµοσιοποιεί: 

 

Τους πίνακες αποτελεσµάτων διοικητικού ελέγχου της αρ.  10179/18-11-2019  απόφασης «Ανάρτηση 

πινάκων αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού ελέγχου στο Υποµέτρο 6.3 «Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020»  αντικαθιστώντας 

τους ως εξής: 

1. Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη. Ο 

Πίνακας περιλαµβάνει 53 επιλέξιµες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της 

πρόσκλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνολικού ποσού δηµόσιας δαπάνης 742.000 €. 

2. Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη.  

Ο Πίνακας περιλαµβάνει 3 µη επιλέξιµες αιτήσεις.  

 

 Προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ενηµερωθεί για τα αναλυτικά αποτελέσµατα του διοικητικού 

ελέγχου της δικής του αίτησης ένταξης πρέπει να επισκεφθεί την ηλεκτρονική εφαρµογή του 

Πληροφορικού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλλει την αίτηση 

ένταξής του. 

 

Η παρούσα να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ΠΑΑ και να 

αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στις έδρες των ∆ΑΟΚ των Περιφερειακών 

Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου και Κυκλάδων 

 

 

    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

Συνηµµένα 

1. Πίνακας αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη 

2. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. ∆ΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Περιφέρειας. 

2. ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. 

3. ΕΥΕ ΠΑΑ. 
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