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ΟΠΩΣ Π.Δ.

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 54-56
Πληροφορίες : Ε. Τζουμάκα
Τηλ. : 210-5275121
Fax : 210- 5275270
E-mail: etzoumaka@mou.gr

Θέμα:

«Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση για την υλοποίηση των επενδυτικών
Σχεδίων Βελτίωσης και την καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης
στους δικαιούχους του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013».

Σε συνέχεια έκδοσης :
•

της με αριθ. πρωτ. 16270/23.11.12 (ΦΕΚ 3246/Β/2012) Υπουργικής Απόφασης
(Υ.Α.) για τη «Σύσταση Επιτροπών Παρακολούθησης και Λεπτομέρειες Εφαρμογής
για την Παραλαβή των Επενδύσεων και την Καταβολή της Αναλογούσας Δημόσιας
Οικονομικής Ενίσχυσης»,

•

της σχετικής Εγκυκλίου για τον καθορισμό λεπτομερειών για τα κατά περίπτωση
επενδυτικών δαπανών δικαιολογητικά,
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•

της με αριθ. πρωτ. 125938/14.12.12 Εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών
(ΟΠΕΚΕΠΕ) με οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής επενδύσεων στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»
του ΠΑΑ 2007-2013,

και λαμβάνοντας υπ΄ όψει τα σχετικά αιτήματά σας, πρόκειται να πραγματοποιήσουμε
ενημερωτική συνάντηση για τους συντάκτες των Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121
του ΠΑΑ 2007-2013 για το έργο της παρακολούθησης και πληρωμής των επενδυτικών
σχεδίων βελτίωσης.
Στην εν λόγω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις διαδικασίες που
αφορούν στην παραλαβή των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας
οικονομικής ενίσχυσης και θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων
προκαταβολής και πληρωμής μέσω του πληροφορικού συστήματος του Μέτρου 121.
Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης θα απαντηθούν σχετικά ερωτήματα και
θα δοθούν τυχόν διευκρινίσεις.

Ημερομηνία διεξαγωγής ενημερωτικής συνάντησης : Τετάρτη, 30.01.13
Τόπος : αίθουσα ισογείου, κτίριο Λεωφόρου Αθηνών 58 της ΕΥΔ ΠΑΑ
Ώρα προσέλευσης : 9:00 π.μ.
Ώρα έναρξης : 09:30 π.μ.

Σημειώνουμε ότι, η προαναφερόμενη Υ.Α. και οι σχετικοί εγκύκλιοι είναι αναρτημένοι
στους δικτυακούς τόπους, www.agrotikianaptixi.gr και www.opekepe.gr και ότι θα
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενημερωτική συνάντηση και στη Θεσσαλονίκη το αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
-

-

-

-

-

ΓΕΩΤΕΕ
Ελ. Βενιζέλου 64 τ.κ. 546 31 Θεσ/νίκη
e-mail : info@geotee.gr
ΠΟΣΕΓ
Διδότου 26 τ.κ. 106 80 Αθήνα
e-mail : poseg@otenet.gr
ΠΟΣΓ
Διδότου 26 τ.κ. 106 80 Αθήνα
e-mail : posg@otenet.gr
ΕΓΜΕΣΕ
Διδότου 26 τ.κ. 106 80 Αθήνα
e-mail : agrocenter@gmail.com
Συντάκτες των Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013

Κοινοποίηση :
-

Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ)/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδα Δ΄
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