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Σν παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζέινληαο λα ζπκβάιεη ζηε
ζχληαμε κηαο νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο απφ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ, ζαο παξαζέηεη παξαθάησ
ηηο απφςεηο ηνπ. Οη απφςεηο καο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππάξρνληνο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3908/2011 ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα.
Ο ππάξρνλ αλαπηπμηαθφο λφκνο θαζψο θαη νη δηεπθξηληζηηθέο απνθάζεηο, πξνεδξηθά
δηαηάγκαηα πνπ ηνλ δηέπνπλ - πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηνλ
γεσξγηθφ – θηελνηξνθηθφ σο επηιέμηκν γηα ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Ωζηφζν
φκσο, έρεη δηαπηζησζεί κεηά απφ ηξεηο έσο ζήκεξα πεξηφδνπο ππνβνιήο αηηήζεσλ όηι
ςπάπσοςν ζημεία πος καθιζηούν εξαιπεηικά δύζκολη ηην ςποβολή και κςπίωρ ηην έγκπιζη
επενδςηικών ζσεδίων ζηον ππωηογενή ηομέα.
Οη δυζκολίες κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:
 Έιιεηςε ελεκέξσζεο - πξνζαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ
δηέπνπλ

ηηο

επελδχζεηο

ηνπ

πξσηνγελή

ηνκέα

(ΚΤΑ

31054/12-7-07

θαη

ηξνπνπνίεζε ΚΤΑ 36976/31-7-08)
 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. Αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζρεδίσλ.
Βαζικόηεπα Πποβλήμαηα - Πποηάζειρ
Σν βαζηθφ πξφβιεκα ησλ ππαξρφλησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ έγθεηηαη θπξίσο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
δηακνξθσζεί λέεο θαηαζηάζεηο. Μέρξη ηψξα εληζρχνληαη, ζηε θπηηθή παξαγσγή κφλν
ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο θαη εθκεηαιιεχζεηο απνθιεηζηηθά πηζηνπνηεκέλεο ζηε βηνινγηθή

γεσξγία, ελψ ζηε δσηθή παξαγσγή, εληζρχνληαλ νη ηδξχζεηο θαη επεθηάζεηο κφλν γηα ηελ
αγειαδνηξνθία θαη ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία. ηελ πηελνηξνθία, ηε ρνηξνηξνθία ή ηηο άιιεο
εθηξνθέο εληζρχνληαη κφλν νη εθζπγρξνληζκνί ρσξίο αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ή δελ
εληζρχνληαη θαζφινπ.
Καηά ζςνέπεια και επειδή ηο επιβάλλοςν οι ζημεπινέρ ανάγκερ ηηρ αγοπάρ
αλλά και οι ζημεπινέρ ζςνθήκερ ηηρ οικονομίαρ πος έσοςν καηαζηήζει ηον
ππωηογενή ηομέα ηηρ οικονομίαρ αισμή ηος δόπαηορ ηηρ ανάπηςξηρ, επιβάλλεηαι η
ζςμμεηοσή όλων ηων κλάδων ηηρ γεωπγίαρ και κηηνοηποθίαρ ωρ επιλέξιμων ζηα
πλαίζια ηος επενδςηικού νόμος.
Άλλερ επιζημάνζειρ – πποηάζειρ
1)

Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε αλαπηπμηαθή λνκνζεζία δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ

αληίζηνηρε εζληθή πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ ηνπ
αγξνηηθνχ ηνκέα (ΠΑΑ 2007-2013) κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη αλαληηζηνηρίεο ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζρεδίσλ. Για αςηό ηο λόγο
πποηείνεηαι η πποζαπμογή ηηρ ζσεηικήρ νομοθεζίαρ με ηην έκδοζη ανηίζηοισων
κανονιζηικών αποθάζεων, γεγονόρ πος πποβλέπεηαι από ηο Ν.3908/11, ηνπιάρηζηνλ φζνλ
αθνξά ζε απηά ηα ζεκεία πνπ ηζρχνπλ ζην ΠΑΑ 2007-2013.
2)

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα αθνξά ηα φξηα ησλ επηιέμηκσλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ

ηζρχνπλ γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
200.000€ - 300.000€ θαη γηα λνκηθά πξφζσπα απφ 200.000€ θαη πάλσ). Απηά ηα πνζά
είλαη κεγάια γηα επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη
νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη αηνκηθέο. Για αςηό ηο λόγο
πποηείνεηαι ειδική καηηγοπιοποίηζη ζε όηι αθοπά ηοςρ επιλέξιμοςρ πποϋπολογιζμούρ για
επενδςηικά ζσέδια ηος ππωηογενή ηομέα και ειδικά για αηομικέρ γεωπγικέρ εκμεηαλλεύζειρ.
Έηζι, ο καθοπιζμόρ ενόρ σαμηλού οπίος 50.000€ έωρ ενόρ μέγιζηος 1.000.000€ για ηιρ
αηομικέρ γεωπγικέρ και κηηνοηποθικέρ εκμεηαλλεύζειρ και ενόρ σαμηλού οπίος 100.000€ με
ανώηαηο όπιο, ωρ έσει, για ηα νομικά ππόζωπα, ζα αχμαλε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ
επελδπηψλ, ηόζο ηων καηά κύπιο επάγγελμα αγποηών, όζο και επενδςηών πος θα
ήθελαν να επενδύζοςν ζηον ππωηογενή ηομέα.
3)

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο – βαζκνιφγεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ,

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηά έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο,
εθηφο αγξνηηθνχ ηνκέα. Οπφηε, πποηείνοςμε να ςπάπξει ξεσωπιζηή καηηγοπία
κπιηηπίων

βαθμολόγηζηρ

για

ηα

επενδςηικά

ζσέδια

αγποηικού

ηομέα.

πξνεγνχκελνο αλαπηπμηαθφο λφκνο πεξηιάκβαλε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ θαηεγνξία.

Ο

Αλ δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί μερσξηζηή θαηεγνξία θξηηεξίσλ, ζα κπνξνχζαλ λα
θαηαξγεζνχλ νξηζκέλα πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ κε απηά πνπ ζπλδένληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγξνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, Οκάδα α, Κξηηήξην αα,
δείθηεο 2: αξηζκφο απαζρνινχκελσλ ζηελ επηρείξεζε κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο :
βαζκφο 0-3. ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα νη απαζρνινχκελνη είλαη ειάρηζηνη θαη είλαη
αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΓΑ, πνπ θαζηζηά αδχλαην ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ΔΜΔ πνπ ζπλδένληαη
κε ην ΗΚΑ.
Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζηα θξηηεξία
βαζκνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο
(ΠΑΑ 2007-2013). Αλ πηνζεηεζνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα ζα αθνινπζείηαη ίδηα δηαδηθαζία ρσξίο
δηαθνξνπνηήζεηο θαη πην δίθαηε αληηκεηψπηζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
4)

Όζνλ αθνξά ηελ αξιολόγηζη ηων θακέλων ηων επενδςηικών ζσεδίων, αςηή ππέπει να

γίνεηαι από δημόζια απσή με ενιαία ςποδομή και ππακηική. Όπωρ είναι ηο Εθνικό Μηηπώο
Πιζηοποιημένων Αξιολογηηών (ΕΜΠΑ) (ζπκκεηέρνπλ κεηά απφ εμεηάζεηο, δεκφζηνη
ππάιιεινη θαη ηδηψηεο κε εκπεηξία), η Επισειπηζιακή Μονάδα Αξιολόγηζηρ (ΕΜΑ) ηος
ΥΜΑΘ, και άλλερ παπόμοιερ δομέρ, ψζηε λα κελ ακθηζβεηείηαη ε δηαθάλεηα. Οη ηξάπεδεο
πνπ αθνχγεηαη φηη επηζπκνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςήθησλ ζρεδίσλ,
δελ κπνξνχλ λα δηαζθαιίδνπλ ηε δηαθάλεηα δηφηη ε θάζε κηα απφ απηέο ζα αθνινπζήζνπλ
δηαθνξεηηθή πνιηηηθή αμηνιφγεζεο, νη δνκέο αμηνιφγεζεο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ θάζε
κηα ηξάπεδα θαη ππάξρεη θαη ην θαθφ πξνεγνχκελν απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη
πινπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο πξνεγνχκελεο πξφζθιεζεο ηνπ ΔΠΑ.
Κιείλνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ ζαο παξαζέζακε αλσηέξσ, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε φηη
απηέο είλαη νη πξψηεο καο πξνηάζεηο θαη ελδερνκέλσο κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθνχ θεηκέλνπ
δηαβνχιεπζεο απφ ην ππνπξγείν, αλ ην επηζπκείηε κπνξνχκε λα εμεηδηθεχζνπκε πεξαηηέξσ
ηηο πξνηάζεηο καο.
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