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Θέμα: Αίτημα για παρατάσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Οργανώσεων Παραγωγών 

λόγω επιπτώσεων COVID 19 – Αντίστοιχα προβλήματα και σε προγράμματα ΠΑΑ 2014-2020 

όπως η Δράση 4.2.1 

 

Aξιότιμε κύριε Προϊστάμενε, 

  

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε και από την πλευρά μας να θέσουμε υπόψη σας τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέλη μας του αγροτικού κλάδου στην υλοποίηση 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων λόγω των επιπτώσεων του COVID19 και όλων των σχετικών 

απαγορεύσεων και περιορισμών.  

 

Ενδεικτικά αναφερόμαστε κυρίως στα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) που υλοποιούν 

Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) του τομέα οπωροκηπευτικών σύμφωνα με τον Καν.1308/2013, 

2017/891 και 2017/892 στο πλαίσιο των οποίων έχουν ενταχθεί και δράσεις για συμμετοχή σε 

εκθέσεις στο εξωτερικό. 

 

Καταρχήν, η διεξαγωγή των διεθνών εκθέσεων είναι απολύτως αμφίβολη και κανείς (ούτε οι 

διοργανωτές) δεν είναι σε θέση να δώσουν απάντηση σε αυτό.  

Από την άλλη πλευρά όσοι έχουν εντάξει δράσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις για το έτος 2020, 

θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση τροποποίησης του προγράμματος μέχρι τις 30/04/2020, 

διαφορετικά το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως έχει με την αρχική έγκριση.  

Είναι προφανές ότι μέχρι τις 30/04/2020 δεν θα υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με την διεξαγωγή 

των εκθέσεων ή όχι, καθότι αυτό εξαρτάται άμεσα από την πορεία της πανδημίας τους 

επόμενους μήνες. Επομένως, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα, το εν λόγω πρόβλημα δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί στην πράξη με τυχόν παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας για τυχόν 

τροποποιήσεις των ΕΠ έτους 2020.  

 

Για το λόγο αυτό προτείνουμε: 
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α. να προβλεφθεί η δυνατότητα μιας δεύτερης  κατ’ εξαίρεση υποβολής τροποποιήσεων των 

ΕΠ έτους 2020, ώστε η α’ τροποποίηση να λήγει στις 30/04 και θα αφορά τις όποιες 

τροποποιήσεις έχει ανάγκη η ΟΠ να υποβάλει (όπως ισχύει) και η β’ τροποποίηση να αφορά 

δράσεις (π.χ. εκθέσεις στο εξωτερικό) που, λόγω ανώτερης βίας και της αβεβαιότητας της λήξης 

της πανδημίας,  η τύχη τους δεν θα μπορούσε να καθοριστεί έως την αρχική ημερομηνία 30/04, 

ή 

β. ακόμη καλύτερα, να δοθεί κατά παρέκκλιση και λόγω των ειδικών συνθηκών και της 

ανώτερης βίας, δυνατότητα ανοικτής υποβολής όποιων τροποποιήσεων καθ’όλη την διάρκεια 

του έτους υλοποίησης των ΕΠ έτους 2020, με τον περιορισμό οι ΟΠ να μπορούν να υποβάλουν 

έως δύο αιτήσεις τροποποιήσεων του Επιχειρησιακού τους Προγράμματος  2020. Όπως 

προαναφέρθηκε, δράσεις όπως οι εκθέσεις που απαιτούν μετακινήσεις, συναθροίσεις, φυσική 

παρουσία, κλπ, είναι πολύ πιθανό να μην υλοποιηθούν, γεγονός που οι ΟΠ θα γνωρίζουν πολύ 

αργότερα από τις 30/04.  

 

Και στις δύο εναλλακτικές περιπτώσεις, η εν λόγω ευελιξία εντός έτους προσδίδει στην ΟΠ την 

ευελιξία μεταφοράς του προϋπολογισμού μιας δράσης σε μια άλλη.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή ισχύσει μία μόνο τροποποίηση εντός του έτους με 

παράταση προθεσμίας υποβολής, τότε οι ΟΠ θα αναγκαστούν να καθυστερήσουν και την 

υλοποίηση των δράσεων που αρχικά θα υπέβαλαν στις 30/04, αποτρέποντας ενδεχομένως την 

ομαλή ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων (καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων, 

ενώ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την υλοποίηση νωρίτερα).  

 

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα προγράμματα, όπως η Δράση 4.2.1 - 

Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I, γεωργικό 

προϊόν του ΠΑΑ 2014-2020, διότι π.χ. πρέπει να υλοποιηθεί το 30% των εργασιών έως 

28/06/2020, αλλά, όπως είναι γνωστό, λόγω της πανδημίας, δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν 

εργοστάσια για προμήθειες, με εργατικό προσωπικό ασφαλείας, κτλ. (για τον λόγο αυτό το 

παρόν έγγραφο κοινοποιείται και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα κ. Μπαγινέτα). 

 

Με την πεποίθηση της κατανόησης της αναγκαιότητας αποδοχής του αιτήματός μας, 

παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, ανά τομέα αρμοδιότητας.  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Δρ  Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος  

 

 

 


