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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1369
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1906/07.09.2020
υπουργικής απόφασης, «Όροι και ρυθμίσεις
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β΄ 3959), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 (Β΄ 2424)
όμοιά της.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Καν(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου «περί
δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και
άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 2847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθμ.
601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ.
1093/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1447/1999.
β. Του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των
κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004,
(ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ.
2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ)
αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008,
(ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ)
αριθμ. 1966/2006.
γ. Του Εκτελεστικού Καν(ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής,
«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί
της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την
εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ.
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δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.
ε. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
στ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για
την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006
και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρο 33, όπως τροποποιείται και ισχύει.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών
δεδομένων για τις πράξεις.
η. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα
και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
θ. Του Καν(ΕΕ)288/2015 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον
αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά
την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις.
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ι. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό
C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,όπως ισχύει.
ια. Της υπό στοιχεία 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για
την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».
2. Τις Εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β. Του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4622/7-8-2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133).
δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του ν.δ. 420/1970, «Αλιευτικός Κώδιξ», (Α’ 27), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 11
«Κυρώσεις», εδάφιο α) παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4582/2018 (Α’ 208).
στ. Του π.δ. 97/08.09.2017 «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
ζ. Του π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
η. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής
απόφασης, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014
(Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 2857).
θ. Της υπ’ αρ. 68/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου»
(Β’ 36).
ι. Της υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της υπ’ αρ. 341509/26.11.2008 (Β΄ 2437)» (Β’ 3501),
όπως ισχύει.
ια. Της υπ’ αρ. 1152/13.05.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους
και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», (Καν.(ΕΕ)
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508/2014, άρθρο 33 και άρθρο 44 στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014- 2020» (Β’ 1962).
ιβ. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα
με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)» (Β’ 309).
ιγ. Της υπ’ αρ. 3866/78486/17.07.2015 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων
του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β’ 1587).
ιδ. Της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) 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”», (Β’ 5968), όπως
ισχύει.
ιε. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής πράξεων.
ιστ. Της υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ιζ. Της υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 απόφασης Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 όμοιά της, «Όροι και
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της COVID-19»,της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020» (Β’ 3959).
ιη. Των υπ’ αρ. 2143.6/76075/2017/25.10.2017 και 2143.6/
42245/2020/03-07-2020 εγγράφων της Διεύθυνσης
Ελέγχου Αλιείας του ΥΝΝΠ.
ιθ. Της υπ’ αρ. 85040/10.08.2020 σύμφωνης γνώμης της
Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και την άμεση
ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα της
αλιείας.
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4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 (Β’ 3959)
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1236/
01.06.2021 όμοιά της, ως εξής:
1. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων
χρηματοδότησης Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της αρμόδιας
Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, δύναται να
αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της
ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής
της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας,
αξιολόγησης και επιλογής των Πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια
και τα κριτήρια, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται
στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης
και επιλεξιμότητας Πράξης
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, από τον αιτούντα φορέα την υποβολή
διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων. Οι
διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου
της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή τους,
η αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά της.
Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν
υποβληθεί το σύνολο των πρόσθετων ζητηθέντων στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.
2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προβαίνει σε αξιολόγηση
αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως
αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τους συνημμένους
πίνακες κριτηρίων.
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη διασταύρωση/επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή/και να ζητήσει,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον φορέα την
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα
συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν

37121

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Με την υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων,
η αίτηση αξιολογείται ως προς τα κριτήρια επιλογής
Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί
και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία,
η αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους
των αρμόδιων αξιολογητών, οι αιτήσεις χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ο οποίος προβαίνει στην ολοκλήρωση
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και στην οριστικοποίησή τους στο ΠΣΚΕ.
Με την οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ παράγονται οι κάτωθι προσωρινοί Πίνακες:
· Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης,
βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των
σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ και
μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού
της Πρόσκλησης.
· Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής
αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, βάσει της ημερομηνίας και ώρας
οριστικοποίησης των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.
Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων
των στοιχείων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.
2. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος
τόσο της εξέτασης πληρότητας όσο και της αξιολόγησης
και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής
ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του
άρθρου 25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του φορέα της
Πράξης, κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω
ΠΣΚΕ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα
της Πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία
θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των
υποβληθεισών ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής τους.
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Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή
και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της
εξέτασης των ενστάσεών τους.
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των
ενστάσεων, εκδίδεται -μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - συμπληρωματικός πίνακας
εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), και η αντίστοιχη
Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (τροποποίηση της απόφασης
ένταξης).
3. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης Πράξεων
Με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων του
Άρθρου 12, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και
ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως
στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη απόφαση
Ένταξης (ολική ή τμηματική). Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική
τεκμηρίωση.
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Η σχετική απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης
Πράξεων αναρτάται και δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα
"Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους
Δικαιούχους. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, ενημερώνονται μέσω της
Απόφασης Απόρριψης, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την
απόρριψη της αίτησής τους, καθώς και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της
υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/
07.09.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 όμοιά της.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02028193006210004*

