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Προτάσεις 
βελτιωτικές  
των Σχεδίων 
Βελτίωσης 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οι παρατηρήσεις παρουσιάζονται (κατά  
σειρά σημαντικότητας):

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΤΙΜΩΝ

Όπως και η ίδια η λέξη μαρτυρά, οι τιμές 
που ορίζονται αναφέρονται στις ανώτατες 
τιμές και όχι στις μέσες τιμές που πιθανά 
προκύπτουν από τα προηγούμενα προγράμ-
ματα. Αν η προηγούμενη μέση τιμή, ορι-
στεί σήμερα ως ανώτατη, είναι βέβαιον ό-
τι η νέα μέση τιμή θα είναι χαμηλότερη α-
πό την προηγούμενη, κάτι που σημαίνει υ-
ποβάθμιση και όχι αναβάθμιση του τεχνο-
λογικού επιπέδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Παράγραφος Β1: Ανώτατη τιμή ελκυστή-

ρα 100.000 ευρώ.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την προηγούμενη 

προκήρυξη όπου η ανώτατη επιλέξιμη τιμή 
για έναν γεωργικό ελκυστήρα ήταν 125.000 
ευρώ και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις αυξήσεις 
τιμών που μεσολάβησαν στην 5ετία που πα-
ρήλθε και οι οποίες ξεπερνάνε το 25%, θε-
ωρούμε ότι το ποσό των 100.000 ευρώ δεν 
είναι ρεαλιστικό. Με βάση την κοινή λογι-
κή το ποσό των 125.000 θα έπρεπε να ανα-
προσαρμοστεί προς τα πάνω αναλογικά. Η 
πρόταση του ΣΕΑΜ είναι η ανώτατη επιλέξι-
μη τιμή ελκυστήρα να οριστεί στις 140.000 
ευρώ. Αν θα παραμείνει ως ανώτατη επιλέ-
ξιμη τιμή το ποσό των 100.000 ευρώ θα έ-
χουμε τις εξής επιπτώσεις:

 Θα αποκλείσει από την ενίσχυση α-
γοράς γεωργικού ελκυστήρα, πολλούς α-
πό τους εν δυνάμει δικαιούχους που κατέ-
χουν αξιόλογη γεωργική εκμετάλλευση, α-
νοιχτής καλλιέργειας, για την οποία απαι-
τείται ελκυστήρας μέσης ή υψηλής ισχύ-
ος (π.χ. >120ΗΡ) και το κόστος του οποίου 
υπερβαίνει κατά πολύ τις 100.000 ευρώ.

 Θα στρέψει τους υποψήφιους επενδυ-
τές σε επιλογή ελκυστήρα χαμηλού κόστους, 
προέλευσης από χώρα χαμηλού τεχνολογι-
κού επιπέδου (π.χ. Τουρκία, Ινδία, Κίνα) και 
ουσιαστικά θα «πριμοδοτήσει» συγκεκριμέ-
νες μάρκες της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι το 
πρόγραμμα 4.1.5 έχει ως στόχο να ενισχύ-

σει τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων με μηχανήματα σύγχρονης 
τεχνολογίας, που να καθιστούν την εκμε-
τάλλευση περισσότερο ανταγωνιστική, ενώ 
παράλληλα προωθεί τις εφαρμογές της γε-
ωργίας ακριβείας.

Παράγραφος Β5: Συνολικός προϋπολο-
γισμός σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκατό 
χιλιάδες ευρώ (μάλλον λάθος) ή 130.000€. 
Το ποσό αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. 
Κάποιος αγρότης που θέλει να εκσυγχρονί-
σει την αγροτική του εκμετάλλευση, να α-
ντικαταστήσει πλήρως αποσβεσμένα μηχα-
νήματα 25 & 30 ετών, με καινούργια σύγ-
χρονης τεχνολογίας και συμβατά με τις ε-
φαρμογές της γεωργίας ακριβείας, χρειά-
ζεται πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό α-
πό τον προαναφερόμενο. Η πρόταση του 
ΣΕΑΜ είναι, να μην υπάρχει όριο στο σύ-
νολο του προϋπολογισμού για μηχανολο-
γικό εξοπλισμό και ο δικαιούχος να έχει 
την δυνατότητα να εξαντλήσει το σύνολο 
της επένδυσής του σε μηχανολογικό εξο-
πλισμό, εφ’ όσον καλύπτει όλες τις υπόλοι-
πες προϋποθέσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Παράγραφος 9.10: Εύλογο κόστος πα-

ρελκομένων κατεργασίας εδάφους.
Υπάρχει σοβαρή ένσταση σε αυτό το θέ-

μα διότι και οι τιμές που καθορίζονται υπο-
λείπονται σημαντικά αυτών που υπάρχουν 
στην αγορά και αφορούν σύγχρονα μηχα-

νήματα, αλλά και η λίστα είναι ελλιπής δι-
ότι απουσιάζουν πολλές κατηγορίες-μοντέ-
λα- μεγέθη μηχανημάτων (π.χ. η δισκοσβάρ-
να ως μηχάνημα κατεργασίας εδάφους, δεν 
ενισχύεται;) Συνειδητά το πρόγραμμα απο-
κλείει κάποιον επενδυτή που έχει μεγάλη α-
γροτική εκμετάλλευση, μεγάλο αναπόσβε-
στο ελκυστήρα 180ΗΡ και θέλει να αγορά-
σει έναν σβολοκόπτη 3,5μ ή ένα 5υνο άρο-
τρο;;; Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες τιμές:

 Άροτρα 3υνα αναστρεφόμενα 9.000 
ευρώ (τιμές αγοράς 15.000-18.000 ευρώ)

 Άροτρα 4υνα αναστρεφόμενα 14.500 
ευρώ (τιμές αγοράς 17.000-25.000 ευρώ)

 Φρέζα ΒΤ 2-3μ 6.800 ευρώ (τιμές αγο-
ράς 9.000-16.000 ευρώ)

 Σβολοκόπτης >3μ 14.400 ευρώ (τιμές 
αγοράς 16.500-22.000 ευρώ)

Σημειώνεται ότι οι τιμές των παραπάνω 
μηχανημάτων αυξάνονται περαιτέρω, όταν 
συνοδεύονται με κάποιο πρόσθετο εξοπλι-
σμό (π.χ. τροχός ρύθμισης βάθους, κύλιν-
δρος, υδραυλική ρύθμιση πλάτους, υδραυ-
λικά συστήματα ασφαλείας κ.λπ.).

Βασικό ερώτημα και απορία αποτελεί ο ο-
ρισμός του εύλογου κόστους άλλων παρελ-
κομένων που δεν αφορούν την κατεργασία 
εδάφους και είναι πολλά και σημαντικά (π.χ. 
ψεκαστικά, σπαρτικές, καταστροφείς, λιπα-
σματοδιανομείς, μηχανήματα χορτονομής 
κλπ). Τι θα ισχύει για αυτά τα μηχανήμα-
τα; Θα απαιτείται η προσκόμιση 3 προσφο-
ρών, ενώ στα μηχανήματα κατεργασίας εδά-

Για ένα ευρύ πεδίο βελτιώσεων 
στα υπό διαβούλευση Σχέδια 
Βελτίωσης που μεταφέρονται για 
τέλος Φεβρουαρίου συζήτησαν 
εκπρόσωποι του ΣΕΑΜ με τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τις διαχειριστικές αρχές. 
Αναλυτικά οι προτάσεις που 
συζητήθηκαν έχουν ως εξής:
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ματος, προς ένταξη για ενίσχυση στο μέτρο 
4.1.5 και μέχρι του ποσού του 20% της συνο-
λικής αξίας, να συνυπολογιστούν στην τεκ-
μηρίωση εξόφλησης της δαπάνης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Ο ΣΕΑΜ είναι σύμφωνος με την μελέτη υ-
πολογισμού ιπποδύναμης TEReS, όσον αφο-
ρά γεωργικούς ελκυστήρες >100ΗΡ με την 
προσαύξηση των 10ΗΡ. Διαφωνεί με τις ιπ-
ποδυνάμεις που κατηγοριοποιούνται στα δεν-
δροκομικά τρακτέρ, μια και δεν ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες αλλά και στα μοντέλα 
που κυκλοφορούν στην αγορά. Προτείνει΅

 Καλλιέργεια τουλάχιστον 45 στρεμμά-
των, ιπποδύναμη έως 75ΗΡ (αντί για 70ΗΡ)

 Καλλιέργεια τουλάχιστον 60 στρεμμά-
των, ιπποδύναμη έως 85ΗΡ (αντί για 80ΗΡ)

 Καλλιέργειες τουλάχιστον 100 στρεμμά-
των, ιπποδύναμη έως 100ΗΡ.

Κατ’ εξαίρεση, να υπάρχει μια προσαύξη-
ση έως 5ΗΡ το μέγιστο, όταν η αμέσως προ-
ηγούμενη ιπποδύναμη απέχει σημαντικά α-
πό την ανώτατη δικαιούμενη. Για παράδειγ-
μα, για τουλάχιστον 60 στρέμματα, αντί για 
85ΗΡ να υπάρχει προσαύξηση μέχρι τους 
90ΗΡ, όταν το αμέσως προηγούμενο μοντέ-
λο, ίδιας μάρκας είναι 76ΗΡ. Αυτό μπορεί να 
πιστοποιείται είτε με προσπέκτους του κατα-

σκευαστή είτε με βεβαίωση του προμηθευ-
τή. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν είχαμε 
προβλήματα ακόμη και για 0,5ΗΡ (100,5ΗΡ 
αντί για το ανώτατο 100ΗΡ). Φυσικά, για τις 
παραπάνω κατηγορίες δενδροκομικών τρα-
κτέρ, δεν απαιτείται η μελέτη TEReS παρά μό-
νο ο αριθμός των στρεμμάτων.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡ.
2.2.12 σελ 13

Ενίσχυση χορτοδετικής μηχανής >20.000 
ευρώ, με προϋπόθεση τα 200 στρέμματα. Δεν 
υπάρχει χορτοδετική μηχανή <20.000 ευρώ. 
Το ποσό αυτό πρέπει να ανέλθει στις 40.000 
ευρώ για να είναι ρεαλιστικό και να μην υ-
πάρχουν αποκλεισμοί σε κάποιες τεχνολογι-
κά εξελιγμένες χορτοδετικές μηχανές.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ –
ΑΠΟΡΙΕΣ

1. Στο άρθρο 7 παράγραφος 7 σελίδα 8 γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις που ανήκουν σε γε-
ωργικά σχήματα, ομάδες, συνεταιρισμούς, 
οργανώσεις παραγωγών, αναφέρονται ως 
μη επιλέξιμες. Όμως στο άρθρο 15 παρά-
γραφος 3 σελίδα 22 καθώς και στην Βαθ-
μολογία δράσης 4.1.5 άρθρο 3.4 υπονοεί-
ται και πριμοδοτείται η συμμετοχή σε τέτοια 
σχήματα. Τι ισχύει τελικώς;

2. Ισχύει η προθεσμία 36 μηνών από την 
κοινοποίηση της ένταξης για την υλοποίηση 

του έργου ή η προθεσμία θα είναι μικρότερη 
λόγω της έναρξης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 ;

3. Η επιλεξιμότητα φωτοβολταϊκών, το εύ-
λογο κόστος και η πριμοδότηση (όλα σε υ-
ψηλό βαθμό) ισχύουν μόνο ως εξοπλισμός 
σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλ-
λεύσεις και όχι για δημιουργία φωτοβολτα-
ϊκών πάρκων. Σωστά;

4. Αν υπάρχει αναπόσβεστος ελκυστήρας, 
το πρόγραμμα δεν δικαιολογεί δεύτερο ακό-
μη και αν η μελέτη για ενδεχόμενη αναδι-
άρθρωση-επέκταση της εκμετάλλευσης δι-
καιολογεί κάτι τέτοιο;

5. Στις πολυετείς φυτείες, δεν είναι επιλέ-
ξιμο κανένα σύστημα άρδευσης;; (άρθρο 9 
παράγραφος 4.4 σελίδα 14)

6. Άρθρο 13 παράγραφος 5Β, σελίδα 20 
«καινοτόμες» επενδύσεις. Πώς πιστοποιεί-
ται μια καινοτόμα επένδυση; Πώς θα απο-
σαφηνιστεί αν χρειάζεται 1 η 3 προσφορές; 
Αν στην αίτηση στήριξης μια επένδυση θε-
ωρηθεί καινοτόμα και κατατεθεί 1 προσφο-
ρά, τι νόημα έχει να ζητηθούν αναδρομικά 
άλλες 2 προσφορές (άρα μετά την έκδοση 
του τιμολογίου πώλησης) αν η επιτροπή α-
πορρίψει τον χαρακτηρισμό της καινοτομίας;

7. Στο άρθρο 18 παράγραφος 3.6 αναφέ-
ρεται ότι στην πρόσκληση καθορίζονται τα 
ανώτατα όρια επιλεξιμότητας δαπανών. Τι 
σημαίνει αυτό; Υπάρχει περίπτωση να αλ-
λάξουν τα ποσά που αναφέρονται στο κεί-

μενο και στα παραρτήματα της διαβούλευ-
σης; Θα πρέπει να αποφύγουμε προβλήμα-
τα του παρελθόντος όπου άλλα προέβλεπε 
η ΥΑ (3 προσφορές) και άλλα εφαρμόστη-
καν στην πορεία (τιμοκατάλογοι εύλογου 
κόστους ελκυστήρων).

8. Στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 & 3 στη σε-
λίδα 22 να διευκρινιστεί τι ακριβώς αφορά 
το αθροιστικό όριο των 500.000 ευρώ. Ανα-
φέρεται σε ένταξη του δικαιούχου και σε άλ-
λα μέτρα του 4.1 της προηγούμενης προκή-
ρυξης; Αναφέρεται στην συμμετοχή και ως 
φυσικό πρόσωπο και ως μέλος ομάδας/νο-
μικού προσώπου; Είναι επιλέξιμο ένα νομι-
κό πρόσωπο ή όχι;

9. Στον πίνακα με τα ποσοστά ενίσχυσης 
(άρθρο 16 παράγραφος 1 σελίδα 23) στα μι-
κρά νησιά δεν υπάρχει διαφοροποίηση με-
ταξύ νέου αγρότη και λοιπών κατηγοριών , 
κάτι που ισχύει σε όλες τις άλλες περιοχές 
(+10%). Ισχύει ή υπάρχει λάθος;

10. Άρθρο 27 παράγραφος 4 &5 σελίδα 39. 
Πρώτο αίτημα πληρωμής 20% εντός 12μη-
νών. Θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύ-
λαξη, όπως έγινε και με την περίπτωση της 
πανδημίας.

11. Άρθρο 27 παράγραφος 18 σελίδα 41. 
Ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάγλυφη 
αποτύπωση του αριθμού ΣΒΕΛ και της φω-
τογράφησης, ο δικαιούχος ή ο ελεγκτής;

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η βαρύτητα 7% , αλλά και το ποσοστό 
10% που προβλέπεται σε καινοτόμες ε-
πενδύσεις, σε συνδυασμό με την θολή ει-
κόνα που επικρατεί σχετικά με το τι θεω-
ρείται καινοτόμα επένδυση, αλλά και τις 
χαμηλές – εκτός αγοράς - τιμές σε βασι-
κά μηχανήματα έρχεται σε αντίθεση με έ-
ναν από τους βασικούς στόχους της Δρά-
σης για διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης 
και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων.
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φους 1 προσφορά; Και τι νόημα έχει αυτή η 
1 προσφορά, όταν σίγουρα θα είναι υψηλό-
τερη του οριζόμενου εύλογου κόστους; Πώς 
δικαιολογούνται ορισμός εύλογου κόστους 
και 1 προσφοράς ταυτόχρονα, όταν η τελι-
κή ενίσχυση υπολογίζεται επί του τιμολογί-
ου και όχι επί της προσφοράς;

Πέραν των παραπάνω, θα υπάρχει σύγχυση 
στους αξιολογητές κατά την διαδικασία αξι-
ολόγησης μιας αίτησης για το αν για κάποιο 
μηχάνημα απαιτούνται 3 ή 1 προσφορά. Ο 
ΣΕΑΜ προτείνει για τα παρελκόμενα, το ίδιο 
καθεστώς που θα ισχύει για τους ελκυστήρες.

Γενικά, η πρακτική του Υπουργείου να 
ορίζει εύλογο κόστος σε χαμηλά επίπεδα 
και τιμές εκτός αγοράς, ουσιαστικά πριμο-
δοτεί και προωθεί μηχανήματα χαμηλής τε-
χνολογίας, που δεν συμβάλουν στην βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτι-
κής εκμετάλλευσης και δεν προωθούν την 
γεωργία ακριβείας. Δεν πρέπει να αποτε-
λεί αυτοσκοπό η ώθηση του επενδυτή για 
πολλά και φτηνά μηχανήματα, θα πρέπει 
να έχει την δυνατότητα να αγοράσει λίγα 
και σύγχρονης τεχνολογίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – ΈΤΗ
ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα έτη που αναφέρονται δεν αντιστοιχούν 
στα πραγματικά έτη απόσβεσης που ισχύουν 
για τα μηχανήματα. Υπάρχει μια κλιμάκωση 
από 8 έως 15 έτη (άγνωστο για ποιο λόγο) 
όταν η επίσημη λογιστική απόσβεση αυτών 
των μηχανημάτων είναι τα 10 έτη. Ουσια-
στικά η επιμήκυνση του χρόνου απόσβεσης 
λειτουργεί ως αντικίνητρο για επενδύσεις – 
το υπουργείο οικονομικών εξετάζει την μεί-
ωση του χρόνου απόσβεσης από τα 10 στα 
5 χρόνια. Αλλά και η αλματώδης εξέλιξη της 
τεχνολογίας και οι νέες ανάγκες που προκύ-
πτουν, απαιτούν σύντμηση του χρόνου που 
ορίζει την επένδυση «απλή αντικατάσταση». 
Η πρόταση του ΣΕΑΜ είναι ως παλαιότητα να 
ορίζεται ο χρόνος της λογιστικής απόσβεσης.

ΑΡΘΡΟ 13 παράγραφος 5Γ
σελίδα κειμένου 20. Προσκόμιση
3 προσφορών

Ένα θέμα που δημιούργησε αρκετές προ-
στριβές κατά την προηγούμενη προκήρυξη 
και προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στην 
εξέλιξη του προγράμματος. Ο ΣΕΑΜ θεωρεί 
ότι είναι άχρηστη και προσχηματική η προ-
σκόμιση των 3 προσφορών διότι συνήθως 
ο επενδυτής έχει επιλέξει την μάρκα που θα 
αγοράσει και υποχρεώνεται να συλλέξει και 
άλλες 2 προσφορές, υψηλότερου κόστους. 
1 προσφορά είναι αρκετή για να οριστεί η ε-
πιλέξιμη δαπάνη. Τονίζεται πάντα ότι η ενί-
σχυση υπολογίζεται επί της αξίας του τιμο-
λογίου και όχι επί της αξίας της προσφοράς.

Αν για λόγους που δεν εξαρτώνται από 
την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου, εί-
ναι υποχρεωτική η προσκόμιση 3 προσφο-
ρών, τότε θα πρέπει να διευκρινιστούν τα 
κάτωθι, όσον αφορά τον όρο «3 ανεξάρτη-
τες οικονομικές προσφορές»

 Έχει το δικαίωμα ο υποψήφιος να προ-
σκομίσει 3 διαφορετικές προσφορές, με 3 
διαφορετικές μάρκες μηχανημάτων, του ί-
διου προμηθευτή (ίδιο ΑΦΜ);

 Έχει το δικαίωμα ο υποψήφιος να προ-
σκομίσει 3 διαφορετικές προσφορές, από 3 
διαφορετικούς προμηθευτές (διαφορετικά 
ΑΦΜ) αλλά ίδιας ή διαφορετικής μάρκας;

 Υπάρχει υποχρέωση η προσφορά να 
είναι ηλεκτρονικά συμπληρωμένη ή και 
χειρόγραφα;

 Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η προ-
σφορά, όσον αφορά τον εξοπλισμό και τις 
προδιαγραφές του μηχανήματος;

Η θέση του ΣΕΑΜ, εφ’ όσον δεν είναι δυ-
νατόν οι 3 προσφορές να περιοριστούν σε 
1, να υπάρχει η δυνατότητα και των 2 πα-
ραπάνω επιλογών, δηλαδή είτε διαφορε-
τικό ΑΦΜ, είτε διαφορετική μάρκα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Παράγραφος 4.5.2. Προσκόμιση Δελτί-
ου αποστολής. Θεωρείται πλεονασμός, από 
την στιγμή που υπάρχει το τιμολόγιο πώλη-
σης και η άδεια κυκλοφορίας. Υπενθυμίζε-
ται ότι για την έκδοση της άδειας κυκλοφο-
ρίας, πέραν των άλλων, απαιτείται και δελ-
τίο τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιεί-
ται από άτομο του Υπουργείου. Τι εξυπη-
ρετεί το Δελτίο Αποστολής; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 4.5.3 Ορισμός παλαιότη-
τας μηχανήματος για επιλεξιμότητα. Τόσο 
για την μεσολάβηση μεταξύ δελτίου ταξινό-
μησης και άδειας κυκλοφορίας ελκυστήρα, 
όσο και χρονολογίας κατασκευής με τιμο-
λόγιο πώλησης παρελκομένου, οι 36 μή-
νες που προβλέπονται να αυξηθούν σε 48. 
Η εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμ-
μα, όπου είχαμε υλοποιήσεις ακόμη και 4 
χρόνια μετά την προκήρυξη (άρα πιθανά α-
κόμη μεγαλύτερο διάστημα από το «κλείσι-
μο» ενός μηχανήματος) και οι καθυστερή-
σεις που ήδη διαφαίνονται στο υπό προκή-
ρυξη πρόγραμμα, καθιστούν αναγκαία αυ-
τήν την αλλαγή. Αν δεν προβλεφθεί εξ’ αρ-
χής στην πρόσκληση, είναι βέβαιον ότι στην 
πορεία θα χρειαστεί παράταση.

Παράγραφος 6.1.2 Προσκόμιση εξοφλη-
τικής απόδειξης. Σε τί εξυπηρετεί όταν απαι-
τούνται τα extraits των Τραπεζών, που θεω-
ρούνται πιο έγκυρα; Να αφαιρεθεί.

Παράγραφος 6.1.2.4 Προκαταβολές πριν 
την αίτηση ένταξης δικαιολογούνται μόνο 
μετά την προκήρυξη και σε ποσοστό μέχρι 
15%. Διαφωνούμε με αυτή τη ρύθμιση και 
αιτιολογούμε την θέση μας. Είναι γνωστόν 
ότι την τελευταία 3ετία υπάρχει μεγάλη κα-
θυστέρηση στις παραδόσεις από τα εργοστά-
σια ελκυστήρων. Το γεγονός αυτό, σε συν-
δυασμό με τις επίσημες διαβεβαιώσεις μέ-
σω των ΜΜΕ για προκήρυξη του προγράμμα-
τος ακόμη και την άνοιξη του 2022, ώθησε 
πολλούς υποψήφιους επενδυτές να «κλεί-
σουν» μηχανήματα, καταβάλλοντας ένα ση-
μαντικό μέρος ως προκαταβολή, προκειμέ-
νου να «εξασφαλίσουν» την έγκαιρη παρά-
δοση του μηχανήματος, προσβλέποντας βέ-
βαια και στην έγκαιρη προκήρυξη. Θα υπάρ-
χει πρόβλημα με αυτούς τους υποψηφίους 
και θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα συ-
ναλλαγών με τις τράπεζες, διότι θα χρειαστεί 
να επιστραφούν χρήματα και να ξανα-κατα-
τεθούν μετά την προκήρυξη. Ο ΣΕΑΜ προ-
τείνει, χρήματα που καταβλήθηκαν μετά την 
1 Ιανουαρίου 2022, έναντι αγοράς μηχανή-

Απόσβεση
Η επιμήκυνση του χρόνου 
απόσβεσης στα τρακτέρ 
λειτουργεί ως αντικίνητρο  
για επενδύσεις – το υπουργείο 
οικονομικών εξετάζει την μείωση 
του χρόνου απόσβεσης από  
τα 10 στα 5 χρόνια.

20%
Όσον αφορά το πρώτο αίτημα 
πληρωμής 20% εντός 12μηνών, 
θα πρέπει να κρατηθεί μια 
επιφύλαξη, όπως έγινε και με 
την περίπτωση της πανδημίας.

Προσφορές 
Ένα θέμα που δημιούργησε 
αρκετές προστριβές κατά 
την προηγούμενη προκήρυξη 
και προκάλεσε σημαντική 
καθυστέρηση στην εξέλιξη του 
προγράμματος είναι οι τρεις 
προσφορές.

Πρόταση του ΣΕΑΜ είναι, 
να μην υπάρχει όριο στο 
σύνολο του προϋπολογισμού 
για μηχανολογικό εξοπλισμό 
και ο δικαιούχος να έχει την 
δυνατότητα να εξαντλήσει το 
σύνολο της επένδυσής του 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 
εφ’ όσον καλύπτει όλες τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 –
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΜΕΓΕΘΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΩΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πίνακας 4.1. Αμελκτικές μηχανές αι-
γοπροβάτων

Στον αριθμό αιγοπροβάτων (251 έως 
300/ 301 έως 400) προβλέπονται παγί-
δες περιστροφικές 18 και 24 θέσεων, α-
ντίστοιχα, αριθμός που εδώ και πολλά 
χρόνια θεωρείται πολύ μικρός ως μέγε-
θος περιστροφικού. Θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 32 θέσεων για να θεωρεί-
ται ένα ικανοποιητικό μέγεθος.

Επίσης, στην μεγάλη κατηγορία με α-
ριθμό αιγοπροβάτων άνω των 801 προ-
βλέπονται περιστροφικές αμελκτικές μο-
νάδες έως 72 θέσεων. Πλέον οι περιστρο-
φικές αμελκτικές μονάδες, σε τόσα μεγά-
λα μεγέθη, θεωρούνται η πιο ενδεδειγ-
μένη λύση, ωστόσο οι θέσεις αυτών θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το προ-
βλεπόμενο (80-120 θέσεων).

Πίνακας 4.3. Συστήματα αυτόματης 
γαλουχίας αιγοπροβάτων Στον συγκε-
κριμένο πίνακα γίνεται αναφορά σε αυ-
τοκαθαριζόμενες και μη αυτοκαθαριζό-
μενες μηχανές. Επίσης, γίνεται διαφο-
ροποίηση στη δυναμικότητα εκτροφής 
της κάθε μηχανής σε σχέση με το αν εί-
ναι αυτοκαθαριζόμενη ή όχι. Κάτι τέτοιο 
στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Οι μη-
χανές έχουν συγκεκριμένη δυναμικό-
τητα ανάλογα με το μοντέλο τους και ό-
χι με βάση τον τρόπο καθαρισμού. Επί-
σης, όλες οι μηχανές πλέον διαθέτουν 
συστήματα καθαρισμού. Η χρήση του ό-
ρου αυτοκαθαριζόμενη χρήζει επεξήγη-
σης, όσον αφορά στο πότε μία μηχανή 
θεωρείται αυτοκαθαριζόμενη.

Πίνακας 4.4. Παγολεκάνες αιγοπρο-
βάτων Από τον πίνακα προκύπτει ότι η 
μέση απόδοση των ζώων είναι τα δύο 
κιλά. Η παγολεκάνη όμως δεν πρέπει 
να καλύπτει τη μέση απόδοση των ζώ-
ων αλλά τη μέγιστη απόδοση στην αρ-
χή του αρμέγματος. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να αυξηθεί κατά 50% η χωρητικό-
τητα σε παγολεκάνες που προορίζονται 
για πρόβατα και 100% για όσες προορί-
ζονται για αίγες. Με αυτόν τον τρόπο θα 
καλυφθούν και οι περιπτώσεις όπου για 
λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να γί-
νει η παραλαβή του γάλακτος την επό-
μενη μέρα. Άλλωστε είναι σύνηθες στο 
εξωτερικό να υπάρχουν και παγολεκά-
νες τεσσάρων και έξι αρμεγμάτων [...].

Πίνακας 4.5. Λοιπές επενδύσεις αιγο-
προβατοτροφίας – πλατφόρμα για εγκα-
τάσταση κινητής αμελκτικής μηχανής Η 
πλατφόρμα για την εγκατάσταση κινη-
τής αμελκτικής μηχανής τις περισσότερες 
φορές αποτελεί ενιαίο σύνολο, που κατα-
σκευάζεται από έναν κατασκευαστή. Ο δι-
αχωρισμός τους πιθανόν να δημιουργού-
σε προβλήματα ως προς την παροχή των 
νομιμοποιητικών εγγράφων (CE). Επίσης 
αναφέρεται δυναμικότητα έως και 24 θέ-
σεις, ενώ ήδη υπάρχουν στην αγορά και 
κινητές αμελκτικές μηχανές 32 θέσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Παράγραφος 6.4. Προδιαγραφές 
πέραν των κοινοτικών προτύπων βου-
στασίων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
περιορισμένου σταβλισμού

Στον πίνακα αναφέρεται ότι το πλά-
τος του διαδρόμου τροφοδοσίας των 
αγελάδων όσο και των αιγοπροβάτων 
όταν γίνεται με μηχανικά μέσα, δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τα 3 μέτρα. Ωστόσο 
η χρήση ελκυστήρα και ενσιροδιανο-
μέα απαιτεί μεγαλύτερο πλάτους διά-
δρομο τροφοδοσίας. Ο διάδρομος θα 
πρέπει να είναι έως 4 περίπου μέτρα 
για να μπορεί να κινηθεί το μηχάνη-
μα. Αν σε αυτό προστεθεί και ο χώρος 
του παχνιού τότε συνολικά θα πρέπει 
να είναι έως και 5 μέτρα.

Το ίδιο ισχύει και για το πλάτος των 
θυρών τροφοδοσίας , εισόδου – εξόδου 
ζώων, εισόδου –εξόδου μηχανικών μέ-
σων (Παράγραφος 6.6 Προδιαγραφές πέ-
ραν των κοινοτικών προτύπων ποιμνιο-
στασίων). Τα τρία μέτρα που προβλέπο-
νται είναι λίγα για την ασφαλή διέλευ-
ση ελκυστήρα και ρυμουλκούμενων. Θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
Πίνακας 9.4: Ηλεκτροπαραγωγά ζεύ-

γη (Η/Ζ) (γεννήτριες) πετρελαίου. Οι 

τρέχουσες τιμές των γεννητριών είναι 
σχεδόν διπλάσιες από αυτές που ανα-
φέρονται στον πίνακα. Επίσης, δεν γί-
νεται καθόλου αναφορά σε ηλεκτρογεν-
νήτριες χωρίς πετρελαιοκινητήρα, που 
λαμβάνουν κίνηση δηλαδή από Γεωρ-
γικό ελκυστήρα.

Πίνακας 9.7.1: Αμελκτικές μηχανές 
αιγοπροβάτων.

Παρόλο που οι τιμές των αμελκτικών 
μηχανών είναι εντός του εύρους των τι-
μών της αγοράς, δεν ισχύει το ίδιο και 
με τις τιμές των περιστροφικών αμελκτι-
κών μηχανών που είναι εξαιρετικά χα-
μηλές και θα πρέπει να αναθεωρηθούν.

Πίνακας 9.7.2: Μηχανές γαλουχίας 
αιγοπροβάτων.

Στον πίνακα δεν έχουν προβλεφθεί 
μηχανήματα που εξυπηρετούν σημα-
ντικές ανάγκες στη γαλουχία αιγοπρο-
βάτων, αλλά και μόσχων. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι υπάρχουν μηχανές που χρη-
σιμοποιούν το σύστημα RFID (ταυτοποί-
ηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων) για την α-
ναγνώριση των ζώων και τη χορήγηση 
της σωστής ποσότητας τροφής.

Πίνακας 9.7.3: Παγολεκάνες αιγο-
προβάτων

Οι τιμές που καθορίζονται για τις πα-
γολεκάνες αιγοπροβάτων είναι εξαιρε-
τικά χαμηλές. Θα πρέπει να υπάρξει αύ-
ξηση της τάξεως του 70%.
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Οι τρέχουσες τιμές 

των γεννητριών 

στην αγορά είναι 

σχεδόν διπλάσιες 

από αυτές που 

αναφέρονται  

στον πίνακα 

εύλογου κόστους

Από τον ΣΕΑΜ 
παρευρέθηκαν οι 
Μπάμπης Μαυρίδης, 
Κατερίνα Σκαρλάτου, 
Σάββας Μπαλουκτσής 
και Χριστόδουλος 
Μποζατζίδης.


