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Αρ. Πρωτ. 200 – 09/2017   
         Θεσσαλονίκη, 12/09/2017 

 
Προς  
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών  
Τμ.Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων 
Κοινοποίηση: κ Χαράλαμπο Κασίδη, Γενικό Γραμματέα 
E-mail : ax5u079@minagric.gr 
 
Από  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ι.Κωλέττη 25Β, 54624 Θεσσαλονίκη 
Website : www.sysep.org 
E-mail : info@sysep.org 
Τηλέφωνο : 2310 567898 
 
 
Αξιότιμοι, 
 

Ως Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥΣΕΠ) έχουμε δεχτεί μεγάλο αριθμό μηνυμάτων από 
μέλη μας τα οποία μας μεταφέρουν τις έντονες διαμαρτυρίες επενδυτών αναφορικά με το Μέτρο 
4.2.1.   
 
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα : 
 
1. Ελλιπής οδηγός χωρίς διευκρινίσεις για τον τρόπο υποβολής των μελετών, για τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, για τις επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες ανά κλάδο. 
2. Αποτρεπτικό ελάχιστο κόστος Υποβολής στα 600.000 αντί των 300.000 που αρχικώς 

αναφερόταν στο δημοσιευμένο ΦΕΚ. 
3. Έλλειψη υποδειγμάτων Τ/Ο μελέτης. 
4. Απαράδεκτη η συγκέντρωση 3 εναλλακτικών προσφορών. Πολλά μηχανήματα οι επενδυτές τα 

προμηθεύονται απευθείας από οίκους του εξωτερικού λόγω των χαρακτηριστικών τους. Δε 
δύνανται να βρεθούν άλλα 2 ίδια μηχανήματα με εναλλακτικό κόστος στην Ελλάδα. Ακόμη και 
να υπάρχουν ομοειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι μη συγκρίσιμα τόσο ως προς 
την τιμή όσο κ ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Χάσιμο χρόνου τους οδηγεί στη 
συγκέντρωση μη «υπαρκτών» προσφορών. 

5. Η καταβολή του συνόλου της ίδιας συμμετοχής με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Χωρίς να διατυπώνεται κανένα χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης ο επενδυτής καλείται να έχει 
διαθέσιμο ένα ποσό συγκεκριμένο σε μη καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

6. Δεν αναφέρεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων  και ο οδηγός δεν παρουσιάζει 
αναλυτικές οδηγίες παρακολούθησης και υλοποίησης των δαπανών.  Αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε προβλήματα κατά την υλοποίηση των επενδύσεων με δεδομένο ότι η ημερομηνία 
επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

7. Μη έκδοση των διευκρινιστικών ΚΥΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολή είναι η 2/10/2017. 
 
 

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την ενημέρωση σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 
 
Δ.Σ  ΣΥ.Σ.ΕΠ 

 


