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 Πξνο: ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ 

(Ηιεθηξνληθή απνζηνιή)  

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηζη Προζωρινού Πίνακα Αποηελεζμάηων ηης Πρόζκληζης για ηην 

σποβολή προηάζεων ζηο Επιτειρηζιακό Πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλαζζα 2014 – 

2020" – Ιδιωηικές επενδύζεις – Οδηγίες πρόζβαζης ζηο αναλσηικό αποηέλεζμα 

ηοσ διοικηηικού ελέγτοσ – Οδηγίες για ηη δσναηόηηηα σποβολής ενζηάζεων 

Η ΟΣΓ/ΔΦ «Κ/Ξ CLLD-LEADER Νόηηαο Δύβνηαο & θύξνπ» ζαο ελεκεξώλεη όηη νινθιεξώζεθε 

ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο αίηεζεο ζηήξημεο πνπ ππνβάιιαηε ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Αιηεία θαη Θάιαζζα 2014 – 

2020» γηα Ιδηωηηθέο επελδύζεηο ηνπ Μέηξνπ 8.3.3 «Δθαξκνγή ζηξαηεγηθώλ ηνπηθήο 

αλάπηπμεο (CLLD Αιηείαο)» ηεο Πξνηεξαηόηεηαο 4 «Αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο 

εδαθηθήο ζπλνρήο». 

Ο Προζωρινός Πίνακας ηων Αποηελεζμάηων ζα νξηζηηθνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξωζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηπρόλ ππνβιεζεηζώλ ελζηάζεωλ θαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

βαζκνινγηθήο θαηάηαμεο ηωλ δηθαηνύρωλ. 

αο ελεκεξώλνπκε όηη έρεηε δηθαίωκα ππνβνιήο αίηεζεο έλζηαζεο επί ηνπ Πξνζωξηλνύ 

Πίλαθα Απνηειεζκάηωλ, εηζεξρόκελνη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΚΔ www.ependyseis.gr, 

θάλνληαο ρξήζε ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο θωδηθώλ θαη  ζύκθωλα κε ηηο Οδηγίες καηάθεζης 

αίηηζης ένζηαζης ζηο ΠΚΕ. H έλζηαζε ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, ηεθκεξηωκέλε 

θαη λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ιόγνη. 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζηνλ ΔΦ απνθιεηζηηθά κέζω ΠΚΔ ενηός αποκλειζηικής 

προθεζμίας επηά (7) εργάζιμων ημερών από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο 

γλωζηνπνίεζεο ηωλ απνηειεζκάηωλ αμηνιόγεζεο (απνδεηθηηθό παξάδνζεο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ ηνπ ΔΦ), ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 43 ηεο ΤΠΑΤΓ. 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(ou2fqiu4sfp0w045dbmedjeh))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
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Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη από ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Δμέηαζεο Δλζηάζεωλ (ΔΔΔ) ηεο ΟΣΓ/ΔΦ 

«Κ/Ξ CLLD-LEADER Νόηηαο Δύβνηαο & θύξνπ» εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκωλ εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο, γηα ην ζύλνιν ηωλ ππνβιεζεηζώλ 

ελζηάζεωλ. Γηα ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο έλζηαζεο ζα ελεκεξωζείηε κέζω ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ κε επαξθή θαη ηεθκεξηωκέλε αηηηνιόγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εμέηαζεο θαη 

νη απνθάζεηο επί ηωλ ελζηάζεωλ αλαξηώληαη ζην Πξόγξακκα Γηαύγεηα. Δθπξόζεζκε ππνβνιή 

έλζηαζεο δελ γίλεηαη δεθηή.  

  

σνημμένα Αρτεία: 

 

1. Πξνζωξηλόο Πίλαθαο Απνηειεζκάηωλ ηεο Πξόζθιεζεο CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ 

2. Οδεγίεο Τπνβνιήο Δλζηάζεωλ ζην ΠΚΔ. 

3. Απόθαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο. 

4. Αλαιπηηθό Φύιιν Αμηνιόγεζεο (ηαδίωλ Α θαη Β) 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ 

ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΦΟΡΕΑ  

ΜΑΡΟΤΛΗ ΠΤΡΙΔΩΝ 

 

 

Εζωηερική Διανομή:  

Δ.Φ. Δ.Π. Αιηείαο θαη Θάιαζζαο: ΚΞ «Αλαπηπμηαθή Δπβνίαο Α.Δ & Ο.Α..Δ. Α.Α.Δ ΟΣΑ» 


