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ΠΡΟΣ : 1. Γενικό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής & Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
Κ. Χαράλαμπο Κασίμη
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 :

Παράταση

της

καταληκτικής

ημερομηνίας υποβολής

των αιτήσεων

στήριξης για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020.

Με αφορμή τον προβληματισμό και την ανησυχία που εκφράστηκε με σχετικές
αναφορές από μελετητές της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στη Δ.Ε. του Παραρτήματος μας
για την υλοποίηση του Υπομέτρου 4.1. (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α. 2014-2020, το οποίο
είναι σε εξέλιξη και επίκειται η λήξη της περιόδου υποβολής, προτείνουμε να δοθεί
ολιγοήμερη παράταση δύο (2) εβδομάδων για καταχώρηση – οριστικοποίηση της
ηλεκτρονικής υποβολής και αντίστοιχα της κατάθεσης του φυσικού φακέλου στις κατά τόπους
ΔΑΟΚ.
Εκτιμούμε ότι η παράταση πρέπει να δοθεί για τους παρακάτω λόγους:
 Βρισκόμαστε στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου και δεδομένου ότι είναι πολύ
σημαντικό να ολοκληρωθεί η συγκομιδή της παραγωγής σε πολλές καλλιέργειες (μήλα,
καλαμπόκι, πατάτα, αχλάδι, μηδική κ.τ.λ.), πολλοί αγρότες δυσκολεύονται

να

προσκομίσουν έγραφα απαραίτητα για την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, λόγω
περιορισμένου χρόνου.
 Λόγω των πολλών παρατάσεων που έλαβε το πρόγραμμα, ήδη για πολλά έγγραφα που
εκδόθηκαν αρχές καλοκαιριού έχει λήξη η ισχύς τους και απαιτείται ανανέωσή τους, κάτι
που σε μερικές περιπτώσεις είναι χρονοβόρο. Π.χ για τη φορολογική ενημερότητα θα
πρέπει να πληρωθεί η τρέχουσα δόση φορολογίας εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, οπότε
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πολλοί υποψήφιοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη της. Επίσης το σύστημα
πληρωμών του ΟΓΑ ενημερώνεται κάθε 15 ημέρες περίπου, οπότε σε πολλές
περιπτώσεις η ενημερότητα ΟΓΑ επίσης καθυστερεί να εκδοθεί. Επιπλέον, παραγωγοί
που έχουν ρύθμιση στο Κ.Ε.Α.Ο. και την τηρούν δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα
ΟΓΑ.
 To

πληροφοριακό

σύστημα

ηλεκτρονικής

υποβολής

αντιμετωπίζει

προβλήματα

δυσλειτουργίας αρκετές ώρες της ημέρας λόγω φόρτου χρηστών.
Η παράταση εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει τόσο στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων
με πληρότητα και σωστή τεκμηρίωση, όσο και στη γρήγορη, χωρίς προβλήματα και
εκκρεμότητες αξιολόγηση των Αιτήσεων Στήριξης.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία επί του θέματος.

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

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας
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