
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Ηράκλειο :      20/5/2013 

              Αριθ. Πρωτ :          8014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

(∆.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η.)  
 

Ταχ. ∆/νση : Νικ. Πλαστήρα 100                  

Τ.Κ.            : 71201                                                        

Πληρ/ρίες  : E. Παρασύρη 

                      Γ. Παντουβάκης               

Τηλέφωνο: 2810-309320 / 2810-309321                                                

Fax :           : 2810-287423    

e-mail         : u15147@minagric.gr 

 

 ΠΡΟΣ:  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – 

   ∆ΗΜΟΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση των αποτελεσµάτων πρωτοβάθµιου διοικητικού ελέγχου της ∆ράσης 1.2 

«Βιολογική Κτηνοτροφία»  για την πρόσκληση νέας 5ετίας (800/19605/17.02.2012 ΥΑ)». 
 

Με την παρούσα επιστολή, η ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου, σας ενηµερώνει για την ανάρτηση 

των ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ παραγωγών της ∆ράσης 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», όσον αφορά την πρόσκληση νέας 5ετίας (Αρ. Πρωτ. 800/19605/17.02.2012 

ΥΑ).   

Τα αποτελέσµατα των πρωτοβάθµιων ελέγχων έχουν αναρτηθεί στην ∆ΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου 

(Λεωφ. Πλαστήρα 100, 2
ος

 Όροφος). Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 079833, από 25/10/2011 (ΦΕΚ 2366), 

Άρθρο 10, παράγραφος 4, προβλέπεται στα πλαίσια της δηµοσιοποίησης των πρωτοβάθµιων 

αποτελεσµάτων η αποστολή από µέρους µας των καταστάσεων στους ∆ήµους της Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου και η από µέρους σας θυροκόλληση αυτών. 

Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης. Προκειµένου να υπάρχει ενιαία ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης, 

παρακαλούµε όπως προβείτε στη θυροκόλληση το αργότερο µέχρι και την Παρασκευή 

24/05/2013. Ενστάσεις θα γίνονται λοιπόν δεκτές από την ∆.Α.Ο.Κ.Π.Ε. Ηρακλείου, έως και την 

Τρίτη 04/06/2013.     

Όσοι παραγωγοί δεν συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα του πρωτοβάθµιου διοικητικού 

ελέγχου µπορούν να υποβάλλουν ένσταση (τυποποιηµένο έντυπο επισυνάπτεται), ζητώντας 

δευτεροβάθµιο έλεγχο των αιτήσεων τους. Οι ενστάσεις παραλαµβάνονται από την ∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. 

Ηρακλείου εντός των ανωτέρω προθεσµιών. Στη συνέχεια θα διαβιβαστούν, όπως προβλέπεται, σε 

δευτεροβάθµια επιτροπή που έχει οριστεί στη ∆.Α.Ο.Κ.Π.Ε.Η. προς εξέταση, µαζί µε τις αρχικές 

αιτήσεις των βιοκαλλιεργητών.  

           Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και περαιτέρω πληροφόρηση. 

 

Συνηµµένα:      -   Έντυπο ένστασης 

- Κατάσταση ∆ικαιούχων  

- Κατάσταση Απορριπτόµενων  

- Κατάσταση Απορριπτόµενων µε κωδικούς απόρριψης 

   

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  

Η ∆/ΝΤΡΙΑ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ   

   

Ε. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΚΑΟΥΡΗ 



 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 ∆ΗΜΟΣ e-mail 

1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ mayor@heraklion.gr 

2 ΒΙΑΝΝΟΥ dviannos@otenet.gr 

3 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ dimos@hersonisos.gr 

4 ΓΟΡΤΥΝΑΣ gortyna@0440.syzefxis.gov.gr 

5 ΦΑΙΣΤΟΥ info@dimosfestou.gr 

6 ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ prog@0470.syzefxis.gov.gr 

7 ΜΙΝΩΑ minoa@minoapediadas.gr 

8 ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ dgaziou@otenet.gr 

 

 


