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Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,  

 

Επιθυμούμε να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», έως την 31η ∆εκεμβρίου 2015.   

 

Ειδικότερα, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα, για τις οποίες δεν ευθύνονται σε 

καμία περίπτωση οι επιχειρήσεις, επιβράδυναν ή ανέστειλαν την υλοποίηση των έργων, με 

αποτέλεσμα η προθεσμία που έχει τεθεί για την υλοποίηση τους να μην επαρκεί σε καμία περίπτωση.  

 

Η τραπεζική αργία και η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δημιούργησε ασφυκτικές πιέσεις στην ομαλή 

λειτουργία των επιχειρήσεων και προκάλεσε ανυπέρβλητα εμπόδια στην υλοποίηση των επενδυτικών  

σχεδίων, καθώς: 

 

1. Η έγκαιρη παραγγελία και εισαγωγή μηχανημάτων από οίκους του εξωτερικού από το τέλος 

Ιουνίου και μετά, είναι αδύνατη. Η επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δεν επιτρέπει ουσιαστικά 

την αποστολή εμβασμάτων σε οίκους του εξωτερικού. Ακόμα και με την απλοποίηση της 

σχετικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται με πρόσφατη Π.Ν.Π, εκτιμάται ότι σε κάθε 

περίπτωση, η ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων για την αποστολή εμβασμάτων που 

έχουν υποβληθεί έως τώρα στα τραπεζικά ιδρύματα, θα απαιτήσει ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, τη στιγμή που το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των περισσοτέρων έργων λήγει 

στις 31.08.2015. 

 

2. Οι προμηθευτές εσωτερικού καθυστερούν την παράδοση του εξοπλισμού επειδή αδυνατούν 

να εισάγουν ή δεν διαθέτουν την αναγκαία ρευστότητα για την προμήθεια απαραίτητων 

υλικών για την κατασκευή των μηχανημάτων ή την εκτέλεση εργασιών.  Επιπλέον ασκούν 
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ασφυκτικές πιέσεις για την χορήγηση προκαταβολών μεγάλου ύψους, γεγονός που επηρεάζει 

σοβαρά τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων, οι οποίες αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να 

ανταποκριθούν άμεσα σε εκροές ρευστών διαθεσίμων τέτοιου όγκου σε τόσο μικρό χρονικό 

διάστημα. Το πρόβλημα εντείνεται ακόμη περισσότερο από την εποχική λειτουργία των 

περισσοτέρων μονάδων, οι οποίες στην τρέχουσα περίοδο χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια 

κίνησης για την προμήθεια πρώτης γεωργικής ύλης.  

 

 

 Κύριε Υπουργέ, 

  

Πιστεύουμε η προτεινόμενη παράταση είναι απαραίτητη, προκειμένου να ολοκληρωθούν σημαντικά 

επενδυτικά σχέδια, τα οποία: 

 

 ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα μεταποιώντας εγχώρια πρώτη ύλη, 

 υποβοηθούν τις περιφερειακές επιχειρήσεις & δραστηριότητες 

 τονώνουν την απασχόληση & τα τοπικά εισοδήματα,  

 απευθύνονται και συμβάλλουν στη παραγωγή προϊόντων που κατά κύριο λόγο εξάγονται, 

ενισχύοντας το εθνικό εισόδημα.  

 

Σε αντίθετη περίπτωση θα συμφωνείτε και σεις ότι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών 

σχεδίων καθίσταται αμφίβολη, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην απορροφητικότητα του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

και της εθνικής οικονομίας, ειδικά σε μια χρονική συγκυρία, κατά την οποία απαιτείται η κινητοποίηση 

και υπέρβαση όλων για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου.  

 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως θελήσετε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την 

ικανοποίηση του αιτήματός μας για παράταση του χρόνου υλοποίησης των έργων έχουν ενταχθεί στο 

Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος 

Μπαλτατζής», έως την 31η ∆εκεμβρίου 2015 . 

 

Βέβαιοι για την άμεση και θετική σας ανταπόκριση. 

 

Με τιμή 
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