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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ενημερώνει  όλους τους ενδιαφερόμενους  επαγγελματίες αγρότες, που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής  στο

Υπομέτρο  6.3  ««Ανάπτυξη  μικρών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων» του  Προγράμματος  Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»» ότι εκδόθηκαν:

1. Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου (ΑΔΑ: 6Λ3Ε7ΛΛ-ΦΝ7)   και

2. Η  Απόφαση Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: 6ΦΘΑ7ΛΛ-ΨΩΥ)

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η αναζήτηση των σχετικών Αποφάσεων μπορεί να γίνει μέσω καταχώρησης των αντίστοιχων ΑΔΑ στην

ιστοσελίδα της Διαύγειας (https://diavgeia.gov.gr)

Στον Πίνακα αποτελεσμάτων, μπορούν οι υποψήφιοι να ελέγξουν την βαθμολογία που πέτυχαν και την

κατάταξή τους (Δικαιούχοι, Απορριπτόμενοι) και να προβούν στις εξής ενέργειες:

1. Αν κρίθηκαν δικαιούχοι  της ενίσχυσης αλλά πλέον  δεν επιθυμούν να ενταχθούν  ,  οφείλουν  εντός

διαστήματος 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της  Απόφασης και  σε συνεργασία με τον

σύμβουλο  -  μελετητή τους,  να υποβάλλουν  αίτημα “Μη Ένταξης” στο  ΠΣΚΕ και  στη συνέχεια  να το

κοινοποιήσουν τυπωμένο και ενυπόγραφο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην Υπηρεσία μας.

2. Αν κρίθηκαν Απορριπτόμενοι  , μπορούν εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν

ένσταση,  σε  συνεργασία  με  τον  σύμβουλο  -  μελετητή  τους  στο  ΠΣΚΕ  και  στη  συνέχεια  τα  το

προσκομίσουν, τυπωμένο και ενυπόγραφο, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην Υπηρεσία μας.

Οι ανωτέρω πίνακες είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις

διευθύνσεις:

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19623 και

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19624 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19624
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=19623


,,

Οι  δεσμεύσεις  και  οι  υποχρεώσεις  των  τελικών  δικαιούχων  εκκινούν  την  ημερομηνία  έκδοσης  της

απόφασης  ένταξης  πράξης  και  η  διάρκειά  τους  ορίζεται  στο  χρονοδιάγραμμα  που  αναφέρεται  στο

επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ.

Μ.Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
κ.α.α.

                                               

   Νικόλαος Κυριακού


