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Θέµα : Λεπτοµέρειες εφαρµογής του µέτρου 2.2 του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.
Για την εφαρµογή του Μέτρου 2.2 ισχύουν τα παρακάτω:
1. Θα γίνει συγκρότηση δυο γνωµοδοτικών επιτροπών. Η πρώτη γνωµοδοτική επιτροπή θα
αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφιότητας των δράσεων της Ενέργειας Α και της δράσης
για τις περιοχές ΟΠΑΑΧ του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας της Ενέργειας Β και θα συγκροτηθεί
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 505/2002 και τις Λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής µε αριθµό
267700/7798/24-9-03. Η δεύτερη γνωµοδοτική επιτροπή θα αξιολογήσει τους φακέλους
υποψηφιότητας της ∆ράσης για τις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας της Ενέργειας Β του
Μέτρου και θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 506/2002 και την τροποποίησή της
Κ.Υ.Α. 547/2003.
2. Σε φάκελο υποψηφιότητας όπου έχουν συµπεριληφθεί δυο ή περισσότερες δράσεις για τις
οποίες ισχύουν διαφορετικά κριτήρια βαθµολόγησης, για την κάθε επιµέρους δράση της
πρότασης θα γίνεται χωριστή βαθµολόγηση και έγκριση (ή απόρριψη)της επιµέρους δράσης.
3. Οι απορριπτόµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσµάτων σε
αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
απόφασης απόρριψής τους για όλες τις δράσεις του Μέτρου.
4. Στη σελίδα 36 του Οδηγού Εφαρµογής της Ενέργειας Β στην 3η παράγραφο οι αναφερόµενες
δαπάνες προετοιµασίας φακέλου για την αναγνώριση προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ είναι
επιλέξιµες εφ’ όσον οι φάκελοι αυτοί πάρουν έγκριση από τον Υπουργό Γεωργίας (και
όχι από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας) και υποβάλλονται στην Ε.Ε. για
αναγνώριση και καταχώρηση. Οµοίως όσον αφορά την § 3.1.2 εδάφια 2 και 3 στη σελίδα
43, ο φάκελος – αίτηση αποστέλλεται στην καθ’ ύλη αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Γεωργίας (και όχι της Περιφέρειας Θεσσαλίας), για εξέταση και σχετική εισήγηση στον
Υπουργό Γεωργίας (και όχι στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας). Σε περίπτωση
έγκρισης από τον Υπουργό Γεωργίας ( και όχι από τον Περιφερειάρχη ), ο φάκελος –

αίτηση προωθείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περαιτέρω διαδικασίες αναγνώρισης,
ενώ σε περίπτωση απόρριψης ενηµερώνεται ο αιτών.
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