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Κοινοτικών Πόρων
Κ. Χαράλαμπο Κασίμη

Κουντούδης Π.
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2.

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

ΚΟΙΝ. :

1. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
2. Βουλευτές Δυτ. Μακεδονίας
3. Κ.Υ. & Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
[Με ηλεκτρονική αποστολή]

Θέμα :

Προτάσεις επί της διαδικασίας υποβολής των Σχεδίων

Βελτίωσης

(Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020).

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής
των Σχεδίων Βελτίωσης (Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020), για τα οποία η
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 30/08/2018. Σχετικά με την
επικείμενη ολοκλήρωσή τους περιήλθαν σε γνώση μας τα παρακάτω δεδομένα:
 Πολλά από τα Αρχιτεκτονικά Σχέδια και τους Συγκριτικούς Πίνακες που έχουν κατατεθεί
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για θεώρηση, χρειάζονται
διορθώσεις μετά από σχετικές υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όμως λόγω των αδειών της
θερινής περιόδου τόσο των μελετητικών γραφείων μηχανικών όσο και των υπηρεσιακών
παραγόντων, η διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων και ο έλεγχος των αλλαγών καθυστερεί
ήδη σημαντικά.
 Πολλοί από τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία προετοιμασίας ενός φακέλου
Σχεδίου Βελτίωσης, τον Αύγουστο υπολειτουργούν ή ακόμη και διακόπτουν τη λειτουργία
τους (εισαγωγείς και έμποροι μηχανημάτων, συμβολαιογράφοι, λογιστές κ.α), κάτι που θα
μεταθέσει όλες τις υποχρεώσεις τους για το τέλος Αυγούστου.
 Η προθεσμία των 15 ημερών για την υποβολή του φυσικού φακέλου των Επενδυτικών
Σχεδίων, πιθανώς να οδηγήσει σε μαζική ηλεκτρονική οριστικοποίηση των φακέλων στο
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τέλος του Αυγούστου, δεδομένου ότι από τα μελετητικά γραφεία το βάρος θα δοθεί σ’ αυτή
την κατεύθυνση παρά στη προετοιμασία φυσικών φακέλων προς κατάθεση.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η
υποβολή ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των Επενδυτικών Σχεδίων, προτείνουμε τα
παρακάτω:
I. Να δοθεί ολιγοήμερη παράταση έως τις 15/09/2018 στην προθεσμία οριστικοποίησης στο
ΠΣΚΕ του πρώτου και του δευτέρου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής, έτσι ώστε να
μπορέσουν να διεκπεραιωθούν ομαλά όλες οι εκκρεμότητες που συσσωρεύονται στα τέλη
Αυγούστου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
II. Να τροποποιηθεί η υποχρέωση υποβολής του φυσικού φακέλου στην ΔΑΟΚ εντός 15
ημερών από την οριστικοποίηση του δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής, και να
οριστεί περίοδος υποβολής του φυσικού φακέλου από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής μέχρι και την 01/10/2018, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής, έτσι ώστε να μη παρατηρηθεί μαζική οριστικοποίηση στο τέλος
της προθεσμίας, κάτι που ίσως προκαλέσει δυσλειτουργίες στο ΠΣΚΕ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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