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ΘΕΜΑ: Σοβαρά προβλήµατα εξόφλησης εγκεκριµένων από το 2015 λογαριασµών
έργων, ενταγµένων στο Μέτρο 125Α του ΠΑΑ 2007-2013 από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να σας ενηµερώσουµε για το σοβαρό θέµα της
καθυστέρησης εξόφλησης εγκεκριµένων από το 2015 λογαριασµών έργων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα οποία έργα ήταν ενταγµένα στην πράξη 125Α του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, δεν ολοκληρώθηκαν και
µεταφέρθηκαν ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020.
Για τα έργα αυτά ήταν στην προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 2007-2013 και
εξακολουθεί να είναι και στην παρούσα 2014-2020, οργανισµός πληρωµής ο Ο.ΠΕ.Κ.Ε.ΠΕ
(Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και
Εγγυήσεων), πλην όµως εφαρµόζεται πλέον για τα έργα που µεταφέρθηκαν ως ανειληµµένες
υποχρεώσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µία νέα διαδικασία
πληρωµής και συγκεκριµένα:
Έχει δηµιουργηθεί µία ηλεκτρονική πλατφόρµα καταχώρησης στοιχείων των εν λόγω έργων,
το λεγόµενο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.).
Το αίτηµα πληρωµής ο ∆ικαιούχος δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να το
υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Υ.Ε.
Π.Α.Α.) έχοντας συγκεντρώσει, καταχωρήσει και επισυνάψει στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία για την πληρωµή
του. Με τη σειρά της η Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 διενεργεί έλεγχο του αιτήµατος πληρωµής
που υποβάλλεται από το ∆ικαιούχο, όπως και τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο
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Ο.Π.Σ.Α.Α. και ετοιµάζει µε τη σειρά της στο ίδιο σύστηµα, το Ο.Π.Σ.Α.Α., την πληρωµή του
∆ικαιούχου. Αυτή η κατάσταση πληρωµής η οποία δηµιουργείται αυτόµατα από το
Ο.Π.Σ.Α.Α. µαζί µε άλλα έγγραφα (αντίγραφο τιµολογίου, ασφαλιστική και φορολογική
ενηµερότητα κλπ) στέλνονται µε συστηµένη αλληλογραφία στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τις δικές
του ενέργειες, που είναι ο έλεγχος της πληρότητας του αιτήµατος και η πίστωση του ποσού
πληρωµής στον τραπεζικό λογαριασµό (ΙΒΑΝ) του αναδόχου.
Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) εφαρµόζεται
για πρώτη φορά και ουσιαστικά ελέγχεται και για πρώτη φορά όσον αφορά στον τρόπο που
«λειτουργεί» όπως έχουµε ενηµερωθεί από το Υπουργείο και συγκεκριµένα τη ∆/νση
Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
συνεχώς προβλήµατα µε την καταχώρηση των στοιχείων και την επιτυχή αποστολή των
αιτηµάτων πληρωµής από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης στον τελικό αποδέκτη δηλαδή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παρόλες τις σοβαρές και
φιλότιµες προσπάθειες που καταβάλουν όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου που
έχουν αναλάβει τη διαδικασία διεκπεραίωσης. Έτσι έργα για τα οποία µε σχετικές
αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού εγκρίθηκε η ένταξή τους
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2016 στην αντίστοιχη ΣΑΕ και η ετήσια
πίστωση για το έτος 2016, έως και σήµερα να µην έχουν εξοφληθεί οι λογαριασµοί
που εκκρεµούν.
Όπως γνωρίζετε λόγω των ασφυκτικών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά
για τις επιχειρήσεις και την αδυναµία τραπεζικής χρηµατοδότησης, υπάρχει άµεση ανάγκη
για την εκταµίευση και πληρωµή των εγκεκριµένων λογαριασµών, για την κάλυψη
ανειληµµένων οικονοµικών υποχρεώσεων, που µας επισηµαίνουν συνεχώς τα µέλη µας.
Παρακαλούµε θερµά για την παρέµβασή σας ώστε το πρόβληµα να λυθεί το συντοµότερο
δυνατόν, είτε µε την εξόφληση των εγκεκριµένων λογαριασµών της προηγούµενης περιόδου
2007-2013 που έληγε την 31/12/2015 µε τη διαδικασία που εφαρµοζόταν τότε, είτε µε άλλο
πρόσφορο τρόπο.

Με τιµή,
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