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Θέμα: Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπο-Μέτρου 

2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους 

από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών” του Μέτρου 2 “Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην 

εκμετάλλευση” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) για την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως της παραγράφου 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει 

τροποποιηθεί και κάθε φορά ισχύει. 
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2. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (ΦΕΚ Α΄ 100). 

3. Την αριθ. 4760/23.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών 

Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 483). 

4. Την αριθ. 3597/15.9.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 “Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 

4363 και 5718). 

5. Την αριθ. 2618/13.10.2022 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών 

του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.» (ΦΕΚ Β΄ 5375). 

6. Την υπ’ αριθ. 874/28.3.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΗΩΤ4653ΠΓ-ΟΙ5) 

για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους υπ’ αριθ. 1832/1.6.2022 για την υποβολή των αιτήσεων 

στήριξης και 347/17.2.2023 για τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο της 

ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

8. Την κατανομή του προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.4 της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

9. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης με τη βαθμολογία και το 

ποσό στήριξης ανά δικαιούχο. 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ 
 

1. Πίνακα (προσωρινών) αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου που περιλαμβάνει: 
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α)  τις αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, καταταγμένες σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά, 

των οποίων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (ύψος ενίσχυσης) δεν υπερβαίνει 

αθροιστικά τον αντίστοιχο της Πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη 

του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην Πρόσκληση και  

β)  τις αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει 

προκύψει λόγος απόρριψης. 

2. Προκειμένου ο υποψήφιος πάροχος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του 

διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξής του επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του 

πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, που λειτουργεί στον ιστότοπο 

https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/, όπου είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης. 

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται, μετά την είσοδο στο διοικητικό έλεγχο της αίτησης, μέσω 

των πεδίων των Στοιχείων Προσωρινής Αξιολόγησης και των πεδίων των Παρατηρήσεων που 

υπάρχουν στις ενότητες της αίτησης. 

3. Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα αποτελεσμάτων 

διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης), με 

την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), κατά του αποτελέσματος. Η υποβολή 

των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 

πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων. Η 

υποβολή της γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο υπ’ αριθ. 946/31.3.2022 

έγγραφο Εγχειριδίου Οδηγιών, που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, στην 

αρχική σελίδα μετά την είσοδο του υποψήφιου σε αυτή. Προσφυγές που υποβάλλονται εκτός 

των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν είναι παραδεκτές. 

4. Κατά την υποβολή της προσφυγής, ο υποψήφιος δικαιούται να προσβάλει το σύνολο των 

στοιχείων του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, ύψος 

ενίσχυσης), αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους υποβολής της και επισυνάπτοντας 

ηλεκτρονικά οποιοδήποτε επιπλέον παραστατικό για την τεκμηρίωσή της. Η εμφάνιση 

στοιχείων βαθμολογίας και ποσού στήριξης στα αποτελέσματα των αιτήσεων που δεν 

επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής στήριξης, 

αλλά γίνεται για την αναλυτικότερη ενημέρωση των υποψήφιων. 

5. Κάθε προσφυγή, εφόσον υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό υποβολής 

προσφυγής και ημερομηνία οριστικοποίησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να διορθώνουν την 
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προσφυγή και τυχόν υποβληθέντα με αυτήν δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την 

οριστικοποίησή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία. 

6. Η προσφυγή εξετάζεται από Επιτροπή Προσφυγών εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφυγών. 

7. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου μετά την εξέταση των προσφυγών θεωρούνται 

οριστικά, καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα από τον ΕΦΔ, για την οριστικοποίηση 

του πίνακα των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων προς στήριξη αιτήσεων και την ενημέρωση των  

προσφυγόντων και λοιπών υποψήφιων. 

8. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να δημοσιοποιηθεί στις ιστοσελίδες 

του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ/ΣΣ ΚΑΠ. 

 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 

Συνημμένα 

Παράρτημα Ι: Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Αποδέκτες προς ενέργεια 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 

Αποδέκτες για κοινοποίηση 

 Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Υπουργού 

 Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Υφυπουργού 

 Ιδιαίτερο Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών 

 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων 

 ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Δ/νση Ανάπτυξης και Εφαρμογών 

 ΥΠΑΑΤ, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΜ2.1 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

α/α Κωδικός υποβολής Ύψος ενίσχυσης (Συνολικός 
προϋπολογισμός Δ.Δ.) Βαθμολογία 

1 SC01580107 998.480 81 
2 SC03480061 999.994 66 
3 SC00530041 967.002 64 
4 SC00970005 764.105 48 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ 

α/α Κωδικός Υποβολής Ύψος ενίσχυσης (Συνολικός 
προϋπολογισμός Δ.Δ.) Βαθμολογία 

1 SC03770053 - 46 
2 SC03380084 - 42 
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