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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κείμενο που ακολουθεί έχει ως σκοπό να παρου

σιάσει τα κάθε λογής κίνητρα, οικονομικές ενισχύσεις, επι
δοτήσεις κλπ.,που παρέχονται σήμερα τόσο μέσα στα 
πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, όσο και μέσα στα πλαί
σια της Ε.Ο.Κ. και έχουν θεσπιστεί, για να βοηθήσουν την 
ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος. Πιο συγκεκρι
μένα, γίνεται προσπάθεια για μια αναλυτική και επεξηγη
ματική παρουσίαση του αναπτυξιακού νόμου 1262/82, με 
την τροποποίηση που έγινε με τον 1360/83 των πιστωτι
κών και οικονομικών ενισχύσεων που παρέχονται από 
πλευράς Α.Τ.Ε., των κάθε είδους οικονομικών ενισχύ
σεων και φορολογικών απαλλαγών των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ και, τέλος, παρουσιάζονται 
οι επιδοτήσεις-ενισχύσεις των διαφόρων κανονισμών της 
Ε.Ο.Κ. στα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας 
αγροτικών προϊόντων, που οι συνεταιριστικές οργανώ
σεις θα πρέπει να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν.

II. ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

I11. Αναπτυξιακός νόμος 1262/82

Η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το νέο νόμο για τα 
κίνητρα τον Ιούνιο του 1982, που δημοσιεύτηκε στην Ε
φημερίδα της Κυβέρνησης με τα στοιχεία Ν. 1262/82 
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και 
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση 
συναφών διατάξεων». (ΦΕΚ 70 16/ 6/82, Τεύχος Α').

Ο παραπάνω νόμος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
το Μάιο του 1983, με το νόμο 1360/83 (ΦΕΚ 65 24/5/83, 
Τεύχος Α').

Ο νέος νόμος επιδιώκει την πληρέστερη κινητοποίηση 
των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την παραπέρα ανά
πτυξη και διεύρυνση του παραγωγικού δυναμικού της 
χώρας με τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων και 
τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστι
κότητας της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα, με τις επιλογές 
και κατευθύνσεις της οικονομικής ανάπτυξης, αποσκοπεί 
στην οργανωτική σύνδεση των νέων αναπτυξιακών κινή
τρων, όπως αυτό εκφράζεται στο πενταετές πρόγραμμα 
1983-87.

Με το νέο νόμο καθώς και με τις υπουργικές αποφά
σεις, επιδιώκεται το ξεπέρασμα των οργανωτικών ανε

παρκειών, λαθεμένων επιλογών και άλλων αδυναμιών—κα
τάλοιπων της αντιφατικότητας του προηγούμενου συστή
ματος κινήτρων—καθώς και η απλούστευση των διαδικα
σιών υπαγωγής των επενδύσεων. Επιπλέον, καθορίζεται με 
σαφήνεια η έννοια της παραγωγικής επένδυσης και των 
κατηγοριών των επιχειρήσεων που μπορούν να υπαχθούν 
στο νέο νόμο, για να αποφευχθούν ασάφειες, αμφισβητή
σεις και προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο παρελ
θόν. —

Με το νόμο θεσπίζονται ισχυρότατα οικονομικά κί
νητρα και δίνονται σοβαρές οικονομικές παροχές στους 
συνεταιρισμούς,για παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτη
ρίζεται σαν παραγωγική επένδυση και υπάγεται στο κα
θεστώς των οικονομικών κινήτρων κάθε δαπάνη που γίνε
ται από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις:

Πρώτο: Για την απόκτηση μηχανικών μέσων σποράς, 
καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγροτικών 
προϊόντων.

Δεύτερο:-Για την κατασκευή καινούργιων αποθηκευτι
κών χώρων, ψυκτικών χώρων και χώρων συντήρησης προ
ϊόντων.

Τρίτο:-Για την αγορά καινούργιων μηχανημάτων και 
λοιπού μηχανολογικού ή τεχνικού εξοπλισμού.

Τέταρτο: Για την αγορά καινούργιων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λοιπών συστημάτων μηχανογράφησης.

Πέμπτο: Για την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων- 
ψυγείων και πλοίων-ψυγείων εγχώριας κατασκευής καθώς 
και για την αγορά μεταφορικών μέσων αγαθών, υλικών (π.χ 
φορτωτών) και προσωπικού (εξαιρούνται τα επιβατικά] 
αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού μέχρι 6 θέσεων). I

Έ κτο : -Για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό] 
θιομηχανοστάσιων, κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και 
των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που υπάγονται στο 
νόμο.

Έβδομο: Για την αγορά και ιδιόχρηση (δηλαδή χρήση 
από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου) για παραγωγικούς σκο
πούς, μη χρησιμοποιούμενων ημιτελών ή αποπερατωμένων 
βιομηχανικών, βιοτεχνικών κτιρίων και βοηθητικών εγκα
ταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή τους άρ
χισε μέσα στην τελευταία 5ετία πριν από τη δημοσίευση 
του νόμου 1262/82.

Όγδοο: Για τις δαπάνες επενδύσεων που αποβλέπουν 
στην εισαγωγή, εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονης τεχνο
λογίας, δαπάνες εγκατάστασης πρότυπων δοκιμαστικών 
μονάδων καθώς και δαπάνες επενδύσεων για εφαρμοσμέ-



νη έρευνα, αγορά οργάνων και εξοπλισμό εργαστηρίων 
εφαρμοσμένης βιομηχανικής και μεταλλευτικής έρευνας.

Ένατο: Για δαπάνες μεταφοράς για μετεγκατάσταση 
υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων από μια περιοχή σε 
άλλη, λιγότερο αναπτυγμένη, ή και μέσα στην ίδια περιο
χή, αλλά σε βιομηχανική ή βιοτεχνική ζώνη.

Δέκατο: Γ ια την αγορά υλικού για αναπαραγωγή από τις 
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και πολλαπλασιαστικού υλικού 
από τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή ιχθυοκαλλιεργητικές 
επιχειρήσεις.

Ενδέκατο: Για τις δαπάνες επενδύσεων που αποσκο
πούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και εξο
πλισμό βιοτεχνικών κέντρων, κτιρίων, κεντρικών αγορών, 
σφαγείων, χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και λοιπών υπηρεσιών.

Δωδέκατο: Για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αγρο- 
τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών του
ριστικών καταλυμμάτων.

Δέκατο τρίτο: Για όλες τις άλλες επενδύσεις που χα
ρακτηρίζονται ως παραγωγικές, σύμφωνα με το άρθρο 1 
του νόμου 1262/82, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη
κε με το άρθρο 8 του Ν. 1360/83 και είναι σε θέση να τις 
πραγματοποιήσει ο συνεταιρισμός ανεξάρτητα ή σε συνερ
γασία με την τοπική αυτοδιοίκηση αντί κάποιας άλλης επι
χείρησης ή ιδιώτη (άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1262/82)· π.χ. εκ
μετάλλευση ιαματικών πηγών και κέντρων χειμερινού του
ρισμού.

Δε θεωρούνται παραγωγικές επενδύσεις οι ακόλου
θες:

— Η απόκτηση επιβατικού αυτοκίνητου μέχρι έξι θέ
σεων.

— Η απόκτηση έπιπλων και σκευών γραφείων.
— Η απόκτηση οικόπεδων, γηπέδων και αγροτεμάχιων.

Για τη γενικότερη εφαρμογή του νόμου, η χώρα μοι
ράστηκε σε τέσσερις περιοχές:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται ο 
νομός Αττικής (εκτός από τις επαρχίες Τροιζηνίας, Κυθή
ρων και Λαυρεωτικής), το τμήμα του νομού Κορινθίας,που 
συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον ισθμό της 
Κορίνθου,και ο νομός Θεσσαλονίκης, εκτός από το τμήμα 
δυτικά του ποταμού Αξιού και της επαρχίας Λαγκαδά.

ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Περιλαμβάνει τους νομούς Βοιωτίας, Μα
γνησίας, Λάρισας, Κορινθίας (εκτός από το τμήμα που 
συνορεύει με το νομό Αττικής και μέχρι τον ισθμό της 
Κορίνθου), Αχαΐας, πλήν της επαρχίας Καλαβρύτων, Ηρα
κλείου, την περιοχή της πόλης της Ρόδου, τις επαρχίες 
Λαυρεωτικής και Τροιζηνίας του νομού Αττικής, το τμήμα 
του νομού Θεσσαλονίκης δυτικά από τον ποταμό Αξιό, την 
επαρχία Λαγκαδά και την πόλη της Χαλκίδας.

τειας που δεν εμπίπτουν στις λοιπές περιοχές.

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: Στην περιοχή αυτή ανήκουν οι νομοί 
Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δωδεκα- 
νήσου, εκτός άπό την πόλη της Ρόδου. Περιλαμβάνονται 
ακόμη οι ακριτικές περιοχές των διαφόρων νομών (εκτός 
από τη νήσο Κέρκυρα) σε απόσταση είκοσι χιλιόμετρων 
από τα σύνορα και οι δήμοι και οι κοινότητες που τέμνον- 
ται από τη ζώνη των είκοσι χιλιόμετρων.

Επειδή μέσα σε κάθε νομό υπάρχουν τμήματα με περισ
σότερα προβλήματα ανάπτυξης από τα υπόλοιπα, είναι 
δυνατό με υπουργική απόφαση να ορίζονται ζώνες μέσα σε 
κάθε περιοχή και να δίνονται περισσότερα κίνητρα στις 
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στις ζώνες αυτές.

Τέλος, μπορεί να ορίζονται ζώνες για την εφαρμογή ει
δικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, αξιοποίη
σης γεωργικών προϊόντων και προγραμμάτων εκθάμνωσης 
και εκχέρσωσης εκτάσεων που προσφέρονται για καλλιέρ
γεια και διανομή σε ακτήμονες ιδιώτες ή σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς.

Τα κίνητρα που δίνονται στις συνεταιριστικές οργανώ
σεις για κάθε παραγωγική επένδυση είναι: 

α) Επιχορηγήσεις, 
β) Επιδοτήσεις επιτοκίου, 
γ) Αφορολόγητες εκπτώσεις και 
δ) Αυξημένες αποσβέσεις.
Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω κίνητρα δίνονται δια

ζευκτικά σε δυο ομάδες:
1. Επιχορήγηση, επιδότηση επιτόκιου και αυξημένες 

αποσβέσεις ή
2. Φορολογικές εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις. 
Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή,

στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση, και από ορισμένα 
ιδιωτικοοικονομικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (πα
ραγωγικότητα, απασχόληση κλπ.).

Τα ποσοστά της επιχορήγησης κστά περιοχή είναι:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α: Δεν παρέχεται επιχορήγηση (επιχορήγηση 
παρέχεται μέχρι 45% στους συνεταιρισμούς για ειδικές 
επενδύσεις, όπως ορίζεται με το άρθρο 16 του Ν. 1360/83, 
που τροποποίησε το άρθρο 9 του Ν. 1262/82).

1
ΠΕΡΙΟΧΗ Β: Από 10% μέχρι 40% της συνολικής δα

πάνης της επένδυσης.

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Από 15% μέχρι 55% της συνολικής δαπά
νης της επένδυσης.

ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: Από 20% μέχρι 65% της συνολικής δαπά
νης της επένδυσης.

Ειδικές ζώνες: Ελάχιστο ποσοστό επιχορήγησης 35%.

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: Σ’ αυτήν περιλαμβάνονται οι νομοί Ημαθί
ας, Κοζάνης, Καβάλας, Φωκίδας, Τρικάλων, Καρδίτσας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας (εκτός από την πόλη της Χαλ
κίδας), Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κα
στοριάς, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Η
λείας, Μεσσηνίας, Χανίων, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Πιερίας, 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, 
Ζακύνθου, Ευρυτανίας, Γρεβενών, Φλώρινας, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου, Κυκλάδων καθώς και οι επαρχίες Κυθήρων και 
Καλαβρύτων. Επίσης υπάγονται τα τμήματα της επικρά

Η ιδία συμμετοχή των συνεταιρισμών στο κόστος της ε
πένδυσης ορίζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ Α: 30%
ΠΕΡΙΟΧΗ Β: 25%
ΠΕΡΙΟΧΗ Γ: 15%
ΠΕΡΙΟΧΗ Δ: 10%

Στο ποσοστό τη ιδίας συμμετοχής μπορεί να συμπε- 
ριλαμθάνεται και η αξία του οικοπέδου, εφόσον αυτό κρί- 
νεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Η προνομιακή μεταχείριση των συνεταιριστικών οργα
νώσεων στην επιχορήγηση επενδύσεων, όπως φαίνεται 
από τα παραπάνω, έγκειται:

α. Στο ποσοστό ιδίας συμμετοχής στις επιχορηγούμε
νες επενδύσεις, που ορίζεται κατά 10 μονάδες χαμηλότερα, 
προκειμένου για επενδύσεις συνεταιριστικών οργανώσεων, 
σε σύγκριση με τις επενδύσεις άλλων φορέων (άρθρο 5 
παρ. 1 Ν. 1262/82, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του 
Ν. 1360/83).

β. Στην επιχορήγηση επενδύσεων στις περιοχές Β', Γ' 
και Δ' κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα (άρθρο 9 
παρ. 1 εδάφ. ε' του Ν. 1262/82).

ρολογητέα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που προήλ
θαν από τις νέες επενδύσεις,κατά τα εξής ποσοστά:

Περιοχή Α’ 

Περιοχή Β' 

Περιοχή Γ' 

Περιοχή Δ'

Ποσοστό αφορολό
γητης έκπτωσης επί 

της αξίας της 
επένδυσης.

40%

55%

70%

Ποσοστό ετήσιων 
κερδών στο οποίο 

μπορεί να φτάσει η 
αφορολόγητη έκπτωση.

60%

75%

90%

γ. Στην υπαγωγή στους όρους της επιχορήγησης των 
επιχειρήσεων της περιοχής Δ' των επενδύσεων αγροτικών 
ή αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών σε μηχανικά μέσα 
σπρράς, καλλιέργειας, συγκομιδής και συσκευασίας αγρο
τικών προϊόντων, ανεξάρτητα από την περιοχή, στην οποία 
πραγματοποιούνται (άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 1262/82 και άρθρο 
16 παρ. 5 του Ν. 1360/83). Πιο συγκεκριμένα ο συνεται
ρισμός, ανεξάρτητα από το πού έχει την έδρα, επιδοτείται 
με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για την περιοχή Δ, δη
λαδή τις παραμεθόριες περιοχές. Έτσι,η επιδότηση (δω
ρεά) φτάνει το 35%—65% του συνολικού κόστους του έρ
γου, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό επιδοτείται και το επιτόκιο. 
Οι επιδοτήσεις αυτές ισχύουν για τους εξής συνεταιρι
σμούς:

γ ,.Γεωργικούς, πτηνοτροφικούς και δασικούς,σύγχρο
νης τεχνολογίας- αγροτικούς και αγροτοβιομηχανικούς για 
τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή αγορά 
μηχανικών μέσων σποράς, καλλιέργειας, συγκομιδής και 
συσκευασίας.

γ2. Συνεταιρισμούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί
κησης για τη διασκευή διατηρητέων κτιρίων σε ξενώνες.

γ3. Ο συνεταιρισμός συμμετέχει κατά ποσοστό 10% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης. Το υπόλοιπο ποσοστό 
της δαπάνης καλύπτεται με τραπεζικά δάνεια με επιδότηση 
επιτόκιου ανάλογου προς το ύψος της δωρεάς, το οποίο 
δίνεται από το κράτος για τα τρία πρώτα χρόνια ή έξι χρό
νια για επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή Δ' μέσα σε 
ειδικές ζώνες.

Διευκρινίζεται ότι: -
α. Για επενδύσεις μέχρι 400 εκ. δρχ.,η επιχορήγηση 

δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της 
επένδυσης.

β. Για επενδύσεις από 400 εκ. δρχ. μέχρι 600 εκ. δρχ. 
και για το πέραν των 400 εκ. δρχ. ποσό, η επιχορήγηση 
κατά το 50% δίνεται δωρεάν για την κάλυψη μέρους του 
κόστους της επένδυσης και κατά το 50% έχει τη μορφή 
της συμμετοχής του δημόσιου στο εταιρικό κεφάλαιο της 
επιχείρησης.

γ. Για επενδύσεις πάνω από 600 εκ. δρχ. και για το 
πέραν των 600 εκ. δρχ. ποσό, η επιχορήγηση έχει εξ ολο
κλήρου τη μορφή της συμμετοχής του δημόσιου στο εται
ρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης.
Αφορολόγητες εκπτώσεις και αυξημένες αποσβέσεις

Ο νόμος προβλέπει την παροχή εκπτώσεων από τα φο

Οι αφορολόγητες εκπτώσεις δίνονται για το μέχρι τα 
400 εκ. δρχ. τμήμα της επένδυσης.

Όπως έχει προαναφερθεί, μια επένδυση μπορεί να υ
παχθεί στο καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων, 
εφόσον δεν έτυχε επιχορήγησης και επιδότησης επιτόκιου.

Τέλος, με το νέο νόμο προσαυξάνονται οι συντελεστές 
των τακτικών αποσβέσεων,για επενδύσεις που θα πραγμα
τοποιήσουν όλες οι επιχειρήσεις μέχρι τις 31.12.1992. Η 
προσαύξηση αυτή των συντελεστών αποσβέσεων των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνεται ανάλογα 
με την περιοχή και τις βάρδιες εργασίας ως εξής:

Περιοχή Α’
α' βάρδια θ' βάρδια

20%
γ' βάρδια

40%
Περιοχή Β' 20% 40% 80%
Περιοχή Γ' 35% 70% 120%
Περιοχή Δ' 50% 100% 150%

Για να εφαρμοστούν τα παραπάνω,θα πρέπει:
— Η δεύτερη βάρδια να απασχολεί αριθμό εργατών που 

να αναλογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό στο 50% τουλάχι
στον αυτών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια.

— Η δεύτερη και η τρίτη βάρδια, εάν υπάρχει τρίτη, 
να απασχολούν συνολικά αριθμό εργατών που να ανα
λογεί σε μέσο ετήσιο ποσοστό στο 80% τουλάχιστον αυ
τών που απασχολούνται στην πρώτη βάρδια.

θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τον υπολογισμό των τα
κτικών και των πρόσθετων αποσβέσεων, θα πρέπει από την 
αξία κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων να αφαι- 
ρείται το ποσό της δωρεάν επιχορήγησης που παίρνει η 
επιχείρηση από το δημόσιο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι αυξημένες αποσβέσεις 
δίνονται και στις δύο ομάδες κινήτρων, δηλ. και στην ομά
δα επιχορήγηση-επιδότηση επιτόκιου και στην περίπτωση 
των φορολογικών εκπτώσεων.

Κριτήριο δωρεάν επιχορήγησης

Οι συνεταιρισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί
κησης έχουν προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις κάτω από 
τα εξής γενικά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αξιολόγησης 
(ισχύουν για κάθε επένδυση):

α. Το ποσοστό και το ύψος της ιδίας συμμετοχής στη 
χρηματοδότηση της επένδυσης. Το ποσοστό αυτό θεωρεί
ται μέγιστο, όταν ο φορέας της επένδυσης δεν παίρνει



δάνεια από τράπεζες, και ελάχιστο, όταν η ιδία συμμετο
χή περιορίζεται στα όρια που προβλέπει ο νόμος.

β. Τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, που μετριέται με 
βάση την αποδοτικότητα των ιδίων και ξένων κεφαλαίων 
και η οποία θα αξιολογείται στα πλαίσια των συνθηκών της 
αγοράς, του κόστους παραγωγής και της αξιοπιστίας της 
επιχείρησης.

γ. Το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας, που ενσωμα
τώνεται στα προϊόντα της επιχείρησης και που αποτελεί 
ένδειξη της καθετοποίησης της επένδυσης.

δ. Την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

ε. Τη σχέση της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η επι
χείρηση, με εκείνη που υπάρχει σε άλλες μονάδες και 
κλάδους με την ίδια δραστηριότητα.

στ. Το επίπεδο του δίκτυου για την προώθηση των προ
ϊόντων.

Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Εθνικής Οι
κονομίας, αυτά θα κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (υ
ψηλή, μέση, χαμηλή) και ανάλογα θα σταθμίζονται με το 
μέγιστο, το μέσο και το ελάχιστο της δωρεάν επιχορήγη
σης που προβλέπεται για την περιοχή, στην οποία γίνεται η 
επένδυση. Επιπλέον έχει διατυπωθεί η άποψη ότι,ανάλο
γα με την εξέλιξη της συγκυρίας, ορισμένα κριτήρια (π.χ. 
απασχόληση) μπορούν να αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά παρέχονται από τις υπηρεσίες 
περιφερειακής ανάπτυξης (Υ.Π.Α.) του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, όπου λειτουργούν γνωμοδοτικές επιτροπές. 
Τέτοιες γνωμοδοτικές περιφερειακές επιτροπές έχουν 
συσταθεί στις ακόλουθες πόλεις: Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 
Πάτρα, Λαμία, Καβάλα, Λάρισα, Γιάννενα, Κομοτηνή και 
Μυτιλήνη.

Η αίτηση που θα υποβάλλεται στην αρμόδια Υ.Π.Α. θα 
πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σε δύο αντίγραφα:

α. Ειδικό ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον επεν
δυτή.

β. Τεχνοοικονομική προμελέτη της επένδυσης που θα 
περιλαμβάνει:

— Γενικά στοιχεία (πληροφοριακά στοιχεία του φορέα 
της επένδυσης, περιγραφή του επενδυτικού έργου και 
σκοπιμότητά του, συμβολή του έργου στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εθνική οικονομία).

— Στοιχεία αγοράς (θα παρέχονται πληροφορίες που θα 
στηρίζουν τη συμβολή της επένδυσης στην κάλυψη κενών 
της ζήτησης ή την υποκατάσταση εισαγωγών ή την πραγ
ματοποίηση εξαγωγών κλπ.).

— Στοιχεία του τόπου πραγματοποίησης της επένδυσης 
(προσφορά και εξασφάλιση προσωπικού, υποδομή περιο
χής, χωροταξικά και περιφερειακά πλεονεκτήματα, χάρτης 
θέσης οικοπέδου).

— Τεχνικά στοιχεία (περιγραφή κτιριακών εγκαταστά
σεων, καταστάσεις μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 
ισχύς μηχανημάτων, βαθμός τεχνολογίας μηχανολογικού 
εξοπλισμού, μέθοδος παραγωγικής διαδικασίας, δυναμικό

τητα, δετές πρόγραμμα παραγωγής κλπ.).
— Οικονομικά στοιχεία (οργάνωση και διοίκηση μονά

δας, δίκτυο πωλήσεων, ανάλυση συνολικού κόστους επέν
δυσης, χρηματοδότηση κόστους επένδυσης, ανάλυση βιο
μηχανικού κόστους, κεφάλαιο κίνησης, χρηματοδότηση 
κεφάλαιου, προβλεπόμενα αποτελέσματα επένδυσης).

γ. Βεβαίωση του υπουργείου Εργασίας ή των κατά τό
πους επιθεωρήσεων εργασίας για τον αριθμό του μόνιμα 
απασχολούμενου προσωπικού συνολικά και κατά βάρδια. Η 
βεβαίωση υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις επένδυσης 
για επέκταση ή εκσυγχρονισμό.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 του επενδυτή για 
τον αριθμό των προβλεπόμενων νέων θέσεων μόνιμης 
απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια. Η δήλωση αυτή 
υποβάλλεται στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας μονάδας και 
στις περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού παλιάς.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 του επενδυτή, αν η 
επένδυσή του έχει υπαχθεί ή όχι σε ευεργετικές διατάξεις 
άλλου νόμου (υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, υπουρ
γείου Γεωργίας, FEOGA κλπ.).

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 του επενδυτή ότι 
δεν έγινε έναρξη των επενδυτικών έργων πριν από την έκ
δοση της εγκριτικής απόφασης του υπουργού.

η. Καταστατικό της εταιρείας, εφόσον αυτή υπάρχει 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

θ. Ισολογισμό των δύο τελευταίων χρήσεων (υποβάλ
λεται από τις υπάρχουσε μονάδες).

ι. Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69, εάν ο επενδυτής 
επιθυμεί ή όχι τη συμμετοχή του δημόσιου στο κεφάλαιο 
της εταιρείας, στην περίπτωση που το συνολικό επιχορη
γούμενο ύψος της επένδυσης είναι πάνω από 400 εκατ. 
δρχ-Π

ια. Βεβαίωση των τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας 
ότι η θέση που επιλέχτηκε για την εγκατάσταση της επι- 
χε ίρησης βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 20 χιλιόμετρων από 
τα σύνορα ή μέσα στα όρια των ζωνών, όπως αυτές θα 
καθορίζονται από σχετικές υπουργικές αποφάσεις. (Υπο
βάλλεται σε περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματοποι
ούνται στις εν λόγω ζώνες.)

ιβ. Βεβαίωση της ΕΤΒΑ ή του ΕΟΜΜΕΧ ότι το οικόπεδο 
που θα χρησιμοποιηθεί για την επένδυση βρίσκεται σε βιο- (*)

(*) Διευκρινίζεται ότι:

I. Για επενδύσεις μέχρι 400 εκ. δρχ., η επιχορήγηση δίνεται δωρεάν για 
την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.

II. Για επενδύσεις από 400 εκ. δρχ. μέχρι 600 εκ. δρχ. και για το πέραν 

των 400 εκ. δρχ. ποσό, η επιχορήγηση κατά τό 50% δίνεται δωρεάν για την 
κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης και κατά το 50% έχει τη μορφή 
της συμμετοχής του δημόσιου στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

III. Για επενδύσεις πάνω από 600 εκ. δρχ. και για το πέραν των 600 εκ. 
δρχ. ποσό, η επιχορήγηση έχει εξ  ολοκλήρου τη μορφή της συμμετοχής του 
δημόσιου στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης.

μηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ ή σε βιομηχανικό κέντρο του 
ΕΟΜΜΕΧ.

ιγ. Δήλωση του επενδυτή για το τραπεζικό δάνειο που 
θα καλύψει μέρος του κόστους της επένδυσης, καθώς και 
την τράπεζα από την οποία θα ληφθεί.

Τα σχετικά στοιχεία για επενδύσεις βιοτεχνίας, χειρο
τεχνίας και οικοτεχνίας για ποσό μέχρι 20 εκ. δρχ. μπορούν 
νά υποβληθούν για εξέταση απευθείας στον ΕΟΜΜΕΧ ή 
στις περιφερειακές υπηρεσίες του.

Για αντίγραφα ειδικού ερωτηματολογίου, αίτησης, υπο
δείγματος προμελέτης και επιπλέον πληροφορίες, οι εν
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης του υπουργείου Εθνι
κής Οικονομίας.

Έναρξη του χρόνου επένδυσης

Η έναρξη των νέων μόνον επενδύσεων γίνεται μετά την 
υποβολή της σχετικής αίτησης και των αναγκαίων δικαιο- 
λογητικών στην αρμόδια υπηρεσία, με αποκλειστική ευ
θύνη του επενδυτή.

I I2. Πιστωτικά κίνητρα.
Με τα μέτρα που πάρθηκαν τον τρέχοντα χρόνο, διευ

κολύνεται ή άσκηση της πίστης απευθείας από τους συ
νεταιρισμούς και διευρύνεται γενικά ο ρόλος τους στη δα
νειοδότηση των αγροτών.

Ειδικότερα,με τελευταίες αποφάσεις της ATE, τα πιστω
τικά κίνητρα που ισχύουν είναι τα εξής:

— Αυξάνεται η αμοιβή των συνεταιριστικών οργανώ
σεων για την άσκηση της βραχυπρόθεσμης πίστης (ανάλο
γα με το ετήσιο ύψος χορηγήσεων):

Μέχρι 5 εκ. δρχ.,κατά ποσοστό 100%’ δηλαδή από 
1% η προμήθεια γίνεται τώρα 2%.

Από 5 έως 10 εκ. δρχ. κατά ποσοστό 50%· δηλαδή 
από 1% η προμήθεια γίνεται τώρα 1,5%.

Τέλος, για ποσά πάνω από 10 εκ. δρχ., η προμήθεια 
παραμένει στο σημερινό ύψος (1 %).

— Καθιερώνεται για πρώτη φορά η χορήγηση εφάπαξ 
προμήθειας 0,5% στους συνεταιρισμούς που θ’ αναλάβουν 
την άσκηση μεσομακροπρόθεσμης πίστης.

Γ ια να παροτρυνθούν οι συνεταιριστικές οργανώσεις ν’ 
αναπτύξουν πρωτοβουλίες στον τομέα της εμπορίας και 
της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, έχουν καθοριστεί 
πολύ πιο ευνοϊκοί όροι δανειοδότησης σε σχέση με τους 
ιδιώτες φορείς.

Συγκεκριμένα, οι όροι και οι προϋποθέσεις δανειοδότη
σης που ισχύουν σήμερα είναι:

— Το επιτόκιο δανειοδότησης για κεφάλαια κίνησης και 
επενδύσεις είναι 13 ως 13,25% και 13,5% αντίστοιχα για τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις, ενώ για τους ιδιώτες φορείς 
είναι 18,5% για τις ιδιωτικές γεωργικές βιομηχανίες, 14% 
για τις βιοτεχνίες και 21,5% για τους εμπόρους.

— Το ποσό των δάνειων στις συνεταιριστικές οργανώ
σεις καλύπτει το συνολικό κόστος των επενδύσεων και το 
σύνολο των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης, ενώ οι 
ιδιώτες φορείς καλύπτουν με δικά τους διαθέσιμα 30 ως 
40% των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης και επενδυ
τικά.

— Τά δάνεια των συνεταιριστικών οργανώσεων διασφα
λίζονται ουσιαστικά με μόνη την αξία της βελτίωσης που 
γίνεται ή με γεωργικό ενέχυρο, ενώ στους ιδιώτες φορείς 
χρειάζεται πραγματικό ενέχυρο (στις Γενικές Αποθήκες) 
και η αξία αυτών με τα οποία διασφαλίζεται το δάνειο πρέ
πει να καλύπτει σχέση 150:100 προς το ποσό των οφει
λών.

Πέρα από τα παραπάνω, η τράπεζα αναλαμβάνει τη σύν
ταξη μελετών, την επίβλεψη έργων, την αξιολόγηση προ
σφορών καθώς και την παροχή κάθε τεχνικής και οργανω
τικής υποστήριξης.

II 3. Νέα μέτρα πιστωτικής πολιτικής από την Α.Τ.Ε.

1. Καθιέρωση ανοιχτού τρεχούμενου λογαριασμού. Για 
τα βραχυπρόθεσμα δάνεια καθιερώθηκε ανοιχτός τρεχού
μενος λογαριασμός που η λογιστική του παρακολούθηση 
γίνεται μηχανογραφικά. Αυτό μεταφράζεται για τον αγρό
τη σε εξοικονόμηση χρόνου και ελάφρυνση από ταλαιπω
ρίες. Το κυριότερο όμως είναι πως, με την εφαρμογή του 
μέτρου αυτού, απαλλάσσεται ο αγρότης σχεδόν εξ ολο
κλήρου από την υποχρέωση καταβολή τόκων υπερημερίας, 
γιατί με το νέο αυτό σύστημα δίνονται ευρύτερα περι
θώρια χρόνου για την εξόφληση των δανείων.

2. Καθιέρωση ενιαίας σύμβασης για τη χορήγηση βρα
χυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δάνειων. Με το μέτρο 
αυτό χορηγούνται με μια σύμβαση όλα τα δάνεια, μεσο- 
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, που παίρνει κάθε 
παραγωγός.

Πρόκειται για μια ουσιαστική τομή στη διαδικασία χορή
γησης δάνειων, γιατί:

α. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η μεσολάβηση των 
συνεταιριστικών οργανώσεων και στη χορήγηση των μεσο- 
μακροπρόθεσμων δάνειων με όλες τις ευνοϊκές συνέπειες 
για τον παραγωγό (γρήγορη εξυπηρέτηση, περιορισμός 
διασφαλίσεων κλπ.).

β. Σταματάει η επανάληψη των ίδιων διαδικασιών για 
κάθε δάνειο χωριστά, δηλαδή υπογραφή σύμβασης, παρου
σία εγγυητών κλπ., με αποτέλεσμα να εξυπηρετείται πιο 
γρήγορα ο παραγωγός και να εξοικονομείται χρόνος ερ
γασίας για το προσωπικό της τράπεζας.

3. Αποκέντρωση διαδικασίας έγκρισης δάνειων. Με τη 
νέα διαδικασία που καθιερώθηκε, όλα τα δάνεια του πρω
τογενή τομέα και το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτά που αφο
ρούν γεωργικές βιομηχανίες εγκρίνονται απευθείας από 
τα υποκαταστήματα. Παύουν έτσι οι ταλαιπωρίες και οι 
καθυστερήσεις για τη διαβίβαση των αιτημάτων στις 
κεντρικές υπηρεσίες και όλα αντιμετωπίζονται στην περι
φέρεια, κοντά στον αγρότη.

4. Απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης μεσοπρόθε
σμων δάνειων. Τα μικρού ύψους δάνεια για επενδύσεις 
συνήθους μορφής εγκρίνονται πια με συνοπτική διαδικα
σία και αυθημερόν. Έτσι, απαλλάσσεται το επιστημονικό 
προσωπικό της τράπεζας από εργασίες ρουτίνας και δη- 
μιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική 
αξιοποίησή του.

5. Διασφαλίσεις δάνειων. Γ ια να διευκολυνθεί η χρημα-



τοδυτηση των μικρών και μεσαίων γεωργοκτηνοτρόφων και 
να πάψει πια η δανειοδότηση να στηρίζεται μόνο στην οι
κονομική δυνατότητα του ενδιαφερομένου, αναπροσαρ
μόστηκαν ως ακολούθως οι όροι διασφάλισης των δάνειων 
(το μέτρο δεν αφορά μόνο τα καλλιεργητικά δάνεια):

α. Με προσωπική ασφάλεια:
— Χωρίς εγγυητές: 1.000.000 δρχ. από 400.000 που ήταν 

πριν.
— Με ένα εγγυητή ή με την αλληλέγγυα ευθύνη των 

συνεταιριστικών οργανώσεων:
Σε μεμονωμένους αγρότες: 1.600.000 δρχ. από

800.000 δρχ. που ήταν πριν.
Σε συνεταιρισμένους αγρότες:2.000.000 δρχ. από

900.000 δρχ. που ήταν πριν.
— Τα όρια αυτά αυξάνονται κατά 20% για τους κτηνο- 

τρόφους.
Ειδικά για τα αλιευτικά δάνεια,τα όρια είναι 500.000 

δρχ. χωρίς εγγυητή (από 200.000 δρχ. που ήταν πριν) και 
1.000.000 δρχ. με έναν εγγυητή (από 400.000 δρχ. που ήταν 
πριν).

Όλα τα παραπάνω όρια αυξάνονται για τους καταθέτες 
της τράπεζας μέχρι το διπλάσιο; ανάλογα με το ύψος της 

»κατάθεσής τους (μέσο και σημερινό).

β. Εμπράγματη διασφάλιση. Για να διευκολυνθεί η 
δανειοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα γεωργών και η 
εκτέλεση επενδύσεων, καθορίστηκε ότι η σχέση των οφει
λών προς την αξία των πραγμάτων που ενεχυριάζονται ή 
υποθηκεύονται μπορεί να μειώνεται μέχρι 100:100 (από 
150:100 που ήταν πριν) στις παρακάτω περιπτώσεις:

— Για δάνεια σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα.

— Για μεσομακροπρόθεσμα δάνεια που αφορούν σε αρ
δεύσεις και εγγειοθελτιώσεις γενικά.

Καθορίστηκε επιπλέον ότι:
— Τα στεγαστικά δάνεια διασφαλίζονται μόνο με την 

εγγραφή υποθήκης στο οικόπεδο και το επ' αυτού κτίσμα 
και

— Δάνεια σε κτηνοτροφικές μονάδες οικογενειακής 
μορφής μέχρι 5.000.000 δρχ. μπορούν να διασφαλίζονται 
μόνο με ενέχυρο στο ζωικό κεφάλαιο, εφόσον οι φορείς 
τους είναι ικανοί και δραστήριοι και δεν έχουν άλλες 
διασφαλίσεις.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι για όλες τις πιο πάνω περι
πτώσεις χορήγησης δάνειων, δάνεια χορηγούνται και σε 
χρεωμένους αγρότες στο ύψος της διαφοράς μεταξύ 
χρέους και ανώτατου όριου, που ο αγρότης δικαιούται. 
Σ’ αυτή την περίπτωση ο αγρότης θα πρέπει να ανταπο- 
κρίνεται στα κριτήρια του «καλοπληρωτή» της ATE.

Παράλληλα με τα παραπάνω-
Για τη δημιουργία οργανωτικής υποδομής και τη διευ

κόλυνση των συνεταιριστικών οργανώσεων (Σ.Ο.) στη από
χτηση του αναγκαίου εξοπλισμού γραφείων, η ATE θα 
δίνει στις Σ.Ο. χαμηλότοκα μεσοπρόθεσμα δάνεια.

Θα κυκλοφορήσει σύντομα ένα απλό και εύχρηστο 
ενημερωτικό φυλλάδιο, που θα βοηθήσει τους συνεται
ρισμούς να αντιμετωπίσουν πρακτικά τα θέματα διαδικα
σιών, όρων και προϋποθέσεων άσκησης της αγροτικής 
πίστης.

Η ATE είναι έτοιμη να εκπαιδεύσει, με δικές της δαπά

νες, όσα στελέχη συνεταιριστικών οργανώσεων πρόκει
ται να απασχοληθούν σε θέματα άσκησης της αγροτικής 
πίστης.

Ακόμα, η τράπεζα θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων 
των αναγκαίων ενεργειών (λογιστικού, οργανωτικού κλπ. 
χαρακτήρα) για τη στήριξη των συνεταιριστικών οργανώ
σεων, που θα αναλάβουν για πρώτη φορά την άσκηση της 
αγροτικής πίστης.

Τέλος, δάνεια από την ATE μπορούν να παίρνουν τώρα 
οι αγρότισσες, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 
ισχύουν για τους άντρες αγρότες.

Ειδικότερα:
— Οι αγρότισσες που έχουν δική τους περιουσία 

δανειοδοτούνται από την ATE ή υπογράφουν ως εγγυή- 
τριες, όπως ακριβώς και οι άντρες αγρότες. Αν και οι δύο 
σύζυγοι ασχολούνται με τη γεωργία, επιλέγουν οι ίδιοι 
ποιος θα δανείζεται και θα συναλλάσσεται με την ATE.

— Η αγρότισσα μπορεί να ανοίξει καρτέλα στην Τράπε
ζα, ακόμη κι αν ο σύζυγός της ασχολείται με άλλο επάγ
γελμα.

Οι ενήλικες ανύπαντρες αγρότισσες μπορούν να παίρ
νουν δάνεια από την ATE, εφόσον έχουν ξεχωριστή οικο
νομική εκμετάλλευση.

II 4. Φορολογικές απαλλαγές συνεταιριστικών οργανώσεων

α. Απαλλαγή καταστατικών συνεταιριστικών οργανώ
σεων από τέλη χαρτοσήμου ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ 
του δημόσιου ή υπέρ τρίτων (άρθρο 67 παρ. 1 Ν. 921/79).

β. Εφαρμογή και στη συγχώνευση συνεταιρισμών των 
διατάξεων που προβλέπουν φορολογικές απαλλαγές και 
διευκολύνσεις από φόρους, τέλη κλπ.,για τη συγχώνευση 
επιχειρήσεων (άρθρο 67 παρ. 2 Ν. 921/79).

γ. Εξομοίωση των συνεταιρισμών με το δημόσιο από 
φορολογική άποψη, για τις αγορές ακινήτων που προορί
ζονται για τη δημιουργία εγκαταστάσεων μέσα στην περι- 
φέρειά τους (άρθρο 67 παρ. 3 Ν. 921/79).

δ. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων από 
τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών στα μέλη τους και 
αντίστροφα (άρθρο 67 παρ. 4 Ν. 921/79).

ε. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων της 
αξίας αυτών που μεταβιβάζονται στα μέλη των γεωρ
γικών συνεταιρισμών πρώτου βαθμού, κατά το πο-. 
σοστό που αυτή υποβλήθηκε σε φόρο κατά την αγορά από 
το συνεταιρισμό του μεταβιβαζόμενου ακίνητου (άρθρο 67 
παρ. 5 Ν. 921/79).

στ. Απαλλαγή των εισφορών των μελών στις συνεται
ριστικές οργανώσεις και στην ΠΑΣΕΓΕΣ από οποιοδήποτε 
φόρο ή τέλός χαρτόσημου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυν
ση υπέρ τρίτου (άρθρο 67 παρ. 6 Ν. 921/79).

ζ. Απαλλαγή από τέλη χαρτόσημου ή άλλα τέλη υπέρ 
του δημοσίου ή τρίτων των καταθέσεων των μελών του 
συνεταιρισμού σ’ αυτόν ή αναλήψεων καταθέσεων ή 
χορηγήσεων δανείων από το συνεταιρισμό στα μέλη του 
(άρθρο 67 παρ. 8 Ν. 921/79).

η. Απαλλαγή από το φόρο κύκλου εργασιών των συ
ναλλαγών μεταξύ γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
οποιουδήποτε βαθμού και των μελών τους (άρθρο 67 παρ. 
11 Ν. 921/79).

θ. Απαλλαγή από τέλη χαρτόσημου ή άλλες επιβαρύν
σεις υπέρ τρίτων των συμβάσεων που καταρτίζονται με
ταξύ του δημοσίου ή της ATE και γεωργικών συνεταιρι
στικών οργανώσεων και αφορούν τη συγκέντρωση, διαχεί
ριση και διάθεση γεωργικών προϊόντων για λογαριασμό 
του δημοσίου ή της ATE ή την προμήθεια και τη διανομή 
γεωργικών εφόδιων ή άλλων αγαθών, καθώς και της εξό
φλησης των σχετικών λογαριασμών (άρθρο 67 παρ. 12 Ν. 
921/79).

ι. Απαλλαγή των γεωργικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα 
που αποκτούν από τη δραστηριότητά τους, όπως ορίζεται 
στο καταστατικό (Ν. 12/75).

ια. Απαλλαγή γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και την 
εφάπαξ εισφορά του Ν. 1249/82 (άρθρα 8, 9 και 12), (διά
ταξη με μεταβατική ισχύ).

ιβ. Απαλλαγή από το φόρο ακίνητης περιουσίας των 
ακινήτων των γεωργικών συνεταιρισμών (άρθρο 21 παρ. 2 
εδ. ζ Ν. 1249/82).

II 5. Οικονομική ενίσχυση ΠΑΣΕΓΕΣ και συνεταιριστικών 
οργανώσεων

α. Οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ από τον προϋπο
λογισμό του υπουργείου Γεωργίας, για την αντιμετώπιση 
δαπανών συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης 
ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των γε
ωργικών συνεταιρισμών ή επαγγελματικών οργανώσεων 
οποιουδήποτε βαθμού (άρθρο 65 παρ. 1 Ν. 921/79).

β. Οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του 
υπουργείου Γεωργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, κεντρικών ενώσεων 
και κοινοπραξιών γεωργικών συνεταιρισμών, για την επι
κοινωνία και την ανάπτυξη των σχέσεών τους με τις συνε
ταιριστικές οργανώσεις των χωρών της ευρωπαϊκής οικο
νομικής κοινότητας και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση 
και προσαρμογή τους στους όρους και τις συνθήκες της 
αγοράς των χωρών αυτών (άρθρο 65 παρ. 3 Ν. 921/79).

γ. Οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του 
υπουργείου Γεωργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, των κεντρικών ενώ
σεων, κοινοπραξιών και ενώσεων γεωργικών συνεταιρι
σμών για την επιδότηση μισθών επιστημονικού προσωπι
κού, που προσλαμβάνεται από αυτές (άρθρο 65 παρ. 4 Ν. 
921/79).

Για την προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης, 
ενισχύθηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ με τα παρακάτω ποσά:

1980 11.430.000 δρχ.
1981 15.000.000 δρχ.
1982 8.000.000 δρχ.

Γ ια το 1983 έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό πίστω
ση 31.000.000 δρχ. Σημειώνεται ακόμη ότι το 1982 ενισχύ- 
θηκαν οι ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών και η ΠΑΣΕΓΕΣ 
με ποσό 22.500.000 δρχ., για την αντιμετώπιση των δαπα
νών διενέργειας αρχαιρεσιών κατ’ εφαρμογή του νόμου 
1257/82.

δ. Οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ από τον ΟΓΑ,με 
την καταβολή σ’ αυτή ποσοστού 1% από τα έσοδα που

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 
του Ν. 4169/61, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (άρ
θρο 65 παρ. 5 Ν. 921/79).

ε. Οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό δημό
σιων επενδύσεων ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών για 
τη στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό, κατά πο
σοστό 75%, 50% και 25%.

Από το 1980 μέχρι και το 1982 διατέθηκαν για το σκοπό 
αυτό 17.000.000 δρχ. Γ ια το 1983 δεν έχει γραφτεί πίστωση 
από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

ζ. Με την απόφαση 1232/80 της Νομισματικής Επιτρο
πής,επιβλήθηκε από 1.6.80, σε ετήσια βάση, εισφορά 0,20% 
στα βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά δάνεια που χορηγεί η 
ATE στους παραγωγούς, ως έσοδο της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το μέτρο 
αυτό ίσχυσε μέχρι 31.5.1982 και εκκρεμεί αίτηση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ για ανανέωσή του. Η εισφορά αυτή απέφερε το 
1981 έσοδο υπέρ της ΠΑΣΕΓΕΣ 77.152.715 δρχ.

η. Με αποφάσεις του υπουργείου Γεωργίας έχει επι
βληθεί εισφορά (επιβάρυνση) στα λιπάσματα (σήμερα 
ανέρχεται σε 50 δρχ. για κάθε τόνο), για την κάλυψη των 
δαπανών μισθοδοσίας κλπ. μέχρι 230 γεωτεχνικών, που 
προσλαμβάνονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ για τις ανάγκες των 
συνεταιριστικών οργανώσεων.

θ. Με αποφάσεις του υπουργείου Γεωργίας έχει επι
βληθεί εισφορά στα γεωργικά εφόδια που διαχειρίζονται οι 
ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών για λογαριασμό της ATE 
(λιπάσματα, πτηνοτροφές, θείο, χαλκός), ως έσοδο υπέρ 
των ενώσεων για:

(1) Την ίδρυση βιομηχανιών αξιοποίησης της παραγω
γής των μελών των συνεταιριστικών οργανώσεων, ή για 
υποβοήθηση εν γένει της συνεταιριστικής δράσης, όπως 
αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 921/79.

(2) Την επέκταση, ανακαίνιση και συμπλήρωση των εγ
καταστάσεων αυτών ή τη συμμετοχή σε τέτοιες βιομηχα
νίες.

(3) Την αγορά οικόπεδων και μεταφορικών μέσων, απα
ραίτητων για τις εργασίες των βιομηχανιών αυτών και

(4) Την αγορά ή την ίδρυση ανεξάρτητων αποθηκευ
τικών χώρων, για την αποθήκευση των κάθε είδους γεωρ
γικών προϊόντων και εφόδιων.

Σημειώνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται μετά από 
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των συνεταιριστι
κών οργανώσεων, που προσδιορίζουν και το ύψος της 
(σήμερα κυμαίνεται από 0,10—0,20 δρχ. για κάθε κιλό).

II β.Οικονομική ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων από 
την ATE

Η ATE ενισχύει οικονομικά τις συνεταιριστικές οργα
νώσεις από κεφάλαια που προέρχονται από μέρος των 
τόκων των δάνειων που έλαβε από το γερμανικό ίδρυμα 
KREDITANSTALF FUR i/VIEDERAUFBAU. Η ενίσχυση αυτή 
αφορά τις εξής δραστηριότητες:

1. Μετεκπαίδευση του προσωπικού των συνεταιριστι
κών οργανώσεων όλων των βαθμιδών στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό.

2. Σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών.

3. Πρόσληψη ειδικών συμβούλων.



Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται με τούς ακόλουθους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Α. Μετεκπαίδευση του προσωπικού των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και των εταιρειών τους

1. Για υπάλληλους πτυχιούχους ανώτατων και ανώτε
ρων σχολών, η μετεκπαίδευση θ' αναφέρεται αποκλειστικά 
σε τομείς και αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με τις 
εργασίες της οργάνωσης και μπορεί να λάβει χώρα στο 
εξωτερικό ή το εσωτερικό, σε πανεπιστήμια ή άλλα ανα
γνωρισμένα ιδρύματα και μέχρι το επίπεδο του MASTER ή 
άλλου, ισότιμου μ’ αυτόν τίτλου σπουδών.

2. Για τους υπάλληλους κατώτερου και μέσου κύκλου 
σπουδών, η μετεκπαίδευση μπορεί να λάβει χώρα σε ανα
γνωρισμένα ιδρύματα με τη μορφή σεμινάριων βραχείας 
και μέσης διάρκειας και θ’ αναφέρεται αποκλειστικά σε 
τομείς και αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με τις 
εργασίες της οργάνωσης.

Εξυπακούεται ότι όλοι οι υπάλληλοι που πρόκειται να 
μετεκπαιδευτούν θα πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόν
τα (επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, όπου είναι απαραίτη
τη, έφεση κλπ.).

Β. Σύνταξη μελετών

Οι μελέτες θ’ αναφέρονται σε θέματα που ενδιαφέ
ρουν τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τις εταιρείες 
τους, όπως κλαδικές αναλύσεις, μελέτες οργάνωσης, μελέ
τες για θέματα εμπορίας, τεχνικές κλπ., οι οποίες δεν 
πρέπει να υπάρχουν στα υπουργεία Γεωργίας, Εθνικής Οι
κονομίας κλπ.

Η επιλογή των προσώπων (φυσικών ή νομικών), στα 
οποία θ’ ανατεθεί η εκπόνηση των μελετών, θα γίνεται από 
τις οργανώσεις, αφού προηγούμενα θα έχουν συνταχτεί 
προδιαγραφές και θα έχει ζητηθεί η υποβολή προσφορών 
από τρεις τουλάχιστον αναγνωρισμένους μελετητές.

Η περίπτωση υποβολής προσφορών λιγότερων από 
τρεις, θα αιτιολογείται από τη συνεταιριστική οργάνωση 
και θα λαμθάνεται απόφαση από επιτροπή της ATE.

Γ. Πρόσληψη ειδικών συμβούλων

Είναι δυνατό να καλυφτούν οι δαπάνες για απασχόληση 
περιορισμένου χρόνου, μέχρι 2 χρόνια, εξειδικευμένου και 
υψηλής στάθμης προσωπικού (τεχνικού, διοικητικού, οι
κονομικού). Τα στελέχη που θα προσληφθούν πρέπει να 
έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

α. Ειδικοί σύμβουλοι για την οργάνωση επιχειρήσεων: 
Αναγνωρισμένη πείρα στην άσκηση παρόμοιων καθηκόν
των, με πτυχίο ελληνικού πανεπιστήμιου ή πανεπιστήμιου 
του εξωτερικού και, τουλάχιστον, πτυχίο MASTER ή άλλον 
ισότιμο με αυτόν τίτλο μεταπτυχιακών οικονομικών σπου
δών διετούς κύκλου, σε ανώτατες σχολές της Ελλάδας ή 
του εξωτερικού ή ειδική εμπειρία λόγω μακροχρόνιας α
πασχόλησης (πενταετία τουλάχιστον) σε σοβαρές επιχει
ρήσεις.

β. Ειδικοί σύμβουλοι εμπορίας: Πτυχίο ελληνικού πανε
πιστήμιου ή πανεπιστήμιου εξωτερικού και, τουλάχιστον, 
πτυχίο MASTER ή άλλο ισότιμο με αυτόν τίτλο μεταπτυ
χιακών σπουδών διετούς κύκλου,σε ανώτατες σχολές της

Ελλάδας ή του εξωτερικού ή ειδική εμπειρία λόγω μακρο
χρόνιας απασχόλησης (πενταετούς τουλάχιστον) σε 
σοβαρές επιχειρήσεις.

γ. Ειδικοί σύμβουλοι στην τεχνολογία τροφίμων: Πτυχίο 
πανεπιστήμιου ή ισότιμων σχολών της Ελλάδας ή του εξω
τερικού και, τουλάχιστον, πτυχίο MASTER ή άλλον ισότι
μο με αυτόν τίτλο σπουδών διετούς κύκλου, σε ανώτατη 
σχολή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ειδική εμπειρία 
λόγω μακροχρόνιας απασχόλησης (πενταετούς τουλάχι
στον) σε σοβαρές επιχειρήσεις.

Κάθε οργάνωση που επιθυμεί να ενισχυθεί από το πρό
γραμμα της δωρεάν παροχής οικονομικής βοήθειας, μετά 
από απόφαση του διοικητικού συμβούλιού της, θα πρέπει 
να υποβάλει αίτηση για την εξέτασή της από την αρμόδια 
επιτροπή, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Για μετεκπαίδευση προσωπικού:
(i) Το ονοματεπώνυμο του ή της υπαλλήλου που έχει 

επιλεγεί για μετεκπαίδευση.
(ϋ) Το αντικείμενο και η διάρκεια της μετεκπαίδευσης.
(ίϋ) Το έτος ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματο

ποιηθεί η μετεκπαίδευση.
(ίν) Ο τόπος και το ίδρυμα που θα λάβει χώρα η με

τεκπαίδευση.
(ν) Η συνολική δαπάνη που χρειάζεται.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα και από θιο- 
γραφικό σημείωμα του ή των υπαλλήλων, στο οποίο θα 
αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών, η σημερινή απασχόληση 
κλπ.

2. Για σύνταξη μελετών:

(i) Το αντικείμενο της μελέτης.
(ίί)Τα στοιχεία του μελετητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

που έχει επιλεγεί για την εκπόνηση της μελέτης.
(Μι) Ο χρόνος για τη σύνταξη της μελέτης.
(¡ν) Το συνολικό κόστος της μελέτης.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται απαραίτητα απ’ όλες τις 
προσφορές που έχουν υποβληθεί στην οργάνωση και στις 
οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Το συνολικό πρό
γραμμα της μελέτης, ο αριθμός των ατόμων που θα απα
σχοληθούν, ο χρόνος απασχόλησης, οι προηγούμενες ερ
γασίες και εμπειρίες του μελετητή, ο τρόπος πληρωμής 
κλπ.

3. Για πρόσληψη ειδικών συμβούλων:

(i) Το ονοματεπώνυμο του ατόμου που έχει επιλεγεί να 
προσληφθεί ως ειδικός σύμβουλος.

(i¡) Το αντικείμενο ή ο τομέας που θα απασχοληθεί.
(ίϋ) Η διάρκεια της απασχόλησης.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από αντίγραφα των τίτλων 
σπουδών, αποδεικτικά της προηγούμενης εμπειρίας και 
θιογραφικό σημείωμα του ατόμου που έχει επιλεγεί.

Τα αιτήματα, με αντίγραφο των αποφάσεων των διοι
κητικών συμβουλίων των οργανώσεων, θα υποβάλλονται 
στο κεντρικό κατάστημα (Διεύθυνση οικονομικών υπη
ρεσιών, Τμήμα ισολογισμού και κοστολόγησης), για να ε
ξετάζονται από την επιτροπή της ATE.

II 7. Προνομιακή μεταχείριση συνεταιριστικών οργανώσεων 
στον τομέα της διάθεσης προϊόντων

ο. Οι παραγωγοί πορτοκαλιών και λεμονιών, που παρα
δίνουν τα προϊόντα τους στους συνεταιρισμούς για εμπο
ρία και μεταποίηση, παίρνουν τις χορηγούμενες εθνικές 
ενισχύσεις. Σε μερικές περιπτώσεις τις παίρνουν απλώς πιο 
ενισχυμένες από εκείνες που παίρνουν οι παραγωγοί που 
παραδίνουν το προϊόν τους στους εμπόρους.

β. Οι παραγωγοί αραβόσιτου και ρυζιού, που παραδί
νουν τα προϊόντα τους στην ΚΥΔΕΠ ή σε άλλες συνεται
ριστικές οργανώσεις, παίρνουν εθνική ενίσχυση, ανάλογα 
με την ποικιλία των προϊόντων αυτών. (Ήδη πήραν για το 
1982 1,27 δρχ. ανά κιλό για τον αραβόσιτο και 2,66 έως 7,55 
δρχ. ανά κιλό για το ρύζι, ανάλογα με την ποικιλία).

γ. Οι παραγωγοί λαδιού που παραδίνουν το προϊόν 
στους συνεταιρισμούς προτιμούνται χρονικά για την κατα
βολή της κοινοτικής βοήθειας.

δ. Ενισχύονται επίσης παραγωγοί στα κρασοστάφυλα, 
εσπεριδοειδή κλπ., μόνον εφόσον διαθέτουν τα προϊόντα 
τους μέσω των συνεταιρισμών.

III. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
Στα πλαίσια της ΕΟΚ,η προώθηση της ομαδικής δρα

στηριότητας επιδιώκεται με τα ειδικά μέτρα που προβλέ- 
πονται για τις ομάδες παραγωγών. Έτσι οι συνεταιρισμοί, 
με' την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζονται σαν ομάδες παρα
γωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, έχουν τις εξής δυ
νατότητες οικονομικής ενίσχυσης.

III 1. Κίνητρα σε ομάδες παραγωγών στο στάδιο της παρα
γωγής

Με την οδηγία 72/159 της ΕΟΚ για τον εκσυγχρονισμό 
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που θα εφαρμοστεί από 
φέτος στη χώρα μας, δίνεται ενίσχυση για την εκκίνηση και 
πρώτη λειτουργία σε ομάδες παραγωγών, στις οποίες μπο
ρούν να υπαχθούν και οι συνεταιρισμοί.

Η ενίσχυση αυτή κυμαίνεται από 3.556 εκ. μέχρι 10.663 
εκ. δρχ. ανά ομάδα,ανάλογα με τον αριθμό των μελών της.

Εξάλλου, με το σχετικό σχέδιο απόφασης της επιτρο
πής τιμών και εισοδημάτων, προτείνεται η επιδότηση κατά 
5% των δαπανών επενδύσεων όλων των ομάδων παραγω
γής,πέραν των μεμονωμένων γεωργών.

Προθλέπεται επίσης η δυνατότητα ενίσχυσης των ομά
δων παραγωγών με αντικείμενο συνεργασίας στη φάση της 
παραγωγής, γενικά για όλα τα προϊόντα, η οποία μπορεί να 
κυμαίνεται από 236.000 μέχρι 710.000 δρχ., ανάλογα με τον 
αριθμό των μελών και τις ασκούμενες δραστηριότητες 
(Κ.Ο. 72/159 άρθρο 12).

Με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ και το προεδρικό διάταγμα 
891/81 παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις σε σχέδια επεν
δύσεων, που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγής 
ζωοτροφών, τη βελτίωση βοσκότοπων και την από κοινού 
χρησιμοποίηση αγροτικών μηχανημάτων.

Ενισχύονται οι ομάδες παραγωγών που πραγματοποι
ούν συλλογικά επενδύσεις για την παραγωγή ζωοτροφών 
μέχρι 6.000.000 δρχ. ανά ομάδα και,για τη βελτίωση και τον 
εξοπλισμό των από κοινού εκμεταλλευόμενων πεδινών και 
ορεινών βοσκότοπων μέχρι 3.000 δρχ. ανά στρέμμα (Κ.Ο. 
75/268/ΕΟΚ άρθρο 11).

Ill 2.Κίνητρα σε ομάδες εμπορίας (Καν. 1360/78, Καν. 1035/ 
72), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συνεταιρισμοί

Ομάδες παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (Καν. 
ΕΟΚ 1035/72)

α. Δίνεται οικονομική ενίσχυση για τα πρώτα πέντε 
χρόνια της σύστασής τους, που ισοδυναμεί με το 5%, 4%, 
3%, 2%, και 1%, για τα αντίστοιχα χρόνια, της αξίας της 
παραγωγής που τέθηκε σε εμπορία, χωρίς να υπερβαίνει τα 
πραγματικά έξοδα σύστασης και λειτουργίας της ομάδας ή, 
αντίστοιχα, το 3%, 2% και 1% της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στην αγορά (άρθρα 10 και 14).

β. Συμμετοχή 100% στις δαπάνες που έγιναν για την 
αποζημίωση των παραγωγών που προσκομίζουν προϊόντα 
στην απόσυρση (άρθρο 18).

γ. Χαμηλότοκη δανειοδότηση για τη δημιουργία ταμείου 
παρέμβασης, από το οποίο η ομάδα θα πληρώνει για τις 
αποσύρσεις (άρθρο 14).

Ομάδες εμπορίας λοιπών προϊόντων (πλην λυκίοτΛυ και ση- 
ροτροφών) (Καν. ΕΟΚ 1360/78)

Ομάδες παραγωγών του Καν. 1360/78

Δίνεται οικονομική ενίσχυση ίση προς το 60%, 40%, 
20% των δαπανών σύστασης και λειτουργίας των τριών 
πρώτων ετών, χωρίς να μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 
3.000.000 δρχ.

Ill 3. Βαμβάκι (Καν. ΕΟΚ 389/82)

α. Ενίσχυση εκκίνησης, η οποία καλύπτει το 3%, 2%, 
1 % της αξίας του βαμβακιού που διακινείται μέσω της ομά
δας και που δεν θα ξεπερνά το 60%, 40%, 20% των διοι
κητικών δαπανών αυτής κατά τόν πρώτο, δεύτερο και τρίτο 
χρόνο, αντίστοιχα (άρθρο 4).

β. Συμμετοχή στις δαπάνες για επενδύσεις που 
αφορούν τη συγκομιδή, εκκόκκιση, αποθήκευση και συ- 
σκευασία,κατά ποσοστό 50% της αξίας τους (άρθρο 5).

γ. Δίνονται ενισχύσεις για αγορά βαμβακοσυλλεκτικών 
μηχανών (50%), για αγορά μηχανημάτων αποθήκευσης 
συσπόρου βαμβακιού (50%) και για ίδρυση και εκσυγχρο
νισμό εκκοκκιστήριων (25%).

Ill 4. Αλιευτικά (Καν. ΕΟΚ 100/76 και ΕΟΚ 3746/81)

Δίνονται παρόμοιες ενισχύσεις (α, 6 και γ περιπτώσεις) 
με εκείνες των ομάδων εμπορίας οπωροκηπευτικών. Στην 
περίπτωση α', για τα αλιευτικά η ενίσχυση κατά 3%, 2%, 
1% της αξίας τους δεν θα ξεπερνάει το 60%, 40%, 20% 
των διοικητικών δαπανών συγκρότησης και λειτουργίας 
κατά τόν πρώτο, δεύτερο και τρίτο χρόνο, αντίστοιχα.

Ill 5. Πρόγραμμα για την αύξηση της παραγωγικότητας

Με βάση το πρόγραμμα που έχει ως στόχο την αύξηση 
της παραγωγικότητας, που ίσχυσε και το 1982, υπάρχουν 
οι εξής διακριτικές για τις ομάδες παραγωγών ενισχύσεις 
κατά κατηγορία προϊόντων και δραστηριότητας:

α. Προμήθεια μηχανημάτων απεντομώσεως, διαλογής 
και τυποποίησης ξηρών καρπών από συνεταιριστικές ορ



γανώσεις σε παραμεθόριες περιοχές (συμμετοχή 50%).

β. Κατασκευή βροχοδεξαμενών (συμμετοχή για τις ομά
δες παραγωγών 70%, ενώ για μεμονωμένους παραγωγούς 
50%).

γ. Ομαδικές εκμεταλλεύσεις αραβόσιτου συνολικής 
έκτασης τουλάχιστον 500 στρεμμάτων (ενίσχυση 180 δρχ. 
ανά στρέμμα).

δ. Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για αραβόσιτο, 
όπως: ξηραντήρια, μηχανήματα θερισμού, τεμαχισμού και 
συμπίεσης (ενίσχυση σε συνεταιριστικές οργανώσεις 
25%, ενώ σε μεμονωμένους παραγωγούς 15%).

Ill 6. Κοινοτική επιδότηση για τη μεταποίηση και εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων (Καν. ΕΟΚ 355/77)

Επιδότηση
Ο κανονισμός αυτός προβλέπει την ενίσχυση έργων, 

που έχουν σκοπό τη βελτίωση της μεταποίησης και εμπο
ρίας των γεωργικών προϊόντων και την προστασία του 
γεωργικού εισοδήματος. Η ενίσχυση των έργων μεταποίη
σης και εμπορίας με τον παραπάνω κανονισμό καλύπτεται 
από τη χρηματική συμμετοχή του Τμήματος Προσανατολι
σμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου (FEOGA), αρκεί 
τα έργα αυτά να υπάγονται σ’ ένα τομεακό πρόγραμμα, 
ειδικό για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊόντων. Τα τομεακά 
προγράμματα συντάσσονται και υποβάλλονται για έγκριση 
στην ΕΟΚ από το κράτος. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα, 
που αφορά ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, οι ενδιαφερόμε
νοι συνεταιριστικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβά
λουν τις σχετικές μελέτες και τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά, για να πάρουν τα χορηγούμενα κίνητρα από την 
Κοινότητα και το ελληνικό δημόσιο.

Χωρίς να αποκλείονται οι ιδιώτες, οι όροι και οι προ
ϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 355/77 για 
την επιχορήγηση των έργων, δίνουν την προτεραιότητα 
στις συνεταιριστικές οργανώσεις, που είναι και οι ουσια
στικοί φορείς των εισοδημάτων των παραγωγών.

Παρενθετικά σημειώνεται ότι ο κανονισμός 355/77 έχει 
σημαντικά βελτιωθεί με τον κανονισμό 1361/78. Η ελληνι
κή κυβέρνηση πέτυχε μέσα στο 1982 να μη σταματήσει να 
ισχύει αυτός ο κανονισμός στις 31.12.1982, αλλά να επε
κταθεί, βελτιωμένος, μέγρι τέλος του 1984. Η βελτίωσή του 
συνίσταται στη χρηματοδοτική συμμετοχή του FEOGA 
κατά ποσοστό μέχρι 50% των δαπανών επένδυσης και στη 
μείωση της συμμετοχής του συνεταιρισμού μέχρι το πο
σοστό του 30%.

Το κράτος-μέλος συμμετέχει υποχρεωτικά με ποσοστό 
επιδότησης μέχρι 20%, έτσι ώστε να τηρείται η σχέση 1:2,5 
εθνικής — κοινοτικής ενίσχυσης. Η συμμετοχή του φορέα 
στις δαπάνες εγκατάστασης της μονάδας μπορεί να κα
λυφτεί με δανεισμό από την ATE ή από άλλους πιστωτι
κούς οργανισμούς.

Αναφέρουμε ότι,με βάση τον κανονισμό 355/77, δεν 
είναι υποχρεωτική η ιδία συμμετοχή του φορέα με ποσο
στό ¡10%, όπως αυτό συμβαίνει με τον αναπτυξιακό νόμο 
1262/82.

Διαδικασία-δικαιολογητικά

Η διαδικασία της ένταξης ενός έργου στον κανονισμό 
355/77 των Ε.Κ. και στο Π.Δ.Ε. αρχίζει με την υποβολή αί

τησης του ενδιαφερομένου φορέα στη Διεύθυνση Μετα
ποίησης και Αγορών μέσω της οικείας Διεύθυνσης Γεωρ
γίας. Στην αίτηση αυτή, όπως και στο διαβιβαστικό από τη 
Διεύθυνση Γεωργίας, υποδείγματα των οποίων επισυνά
πτονται, αναγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά της επέν
δυσης που είναι απαραίτητα, για να καταστεί δυνατή η 
διαπίστωση της σκοπιμότητας και της δυναμικότητας του 
έργου. Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Αγορών του υπουρ
γείου Γεωργίας ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο 
φορέα διαμέσου της Διεύθυνσης Γεωργίας του οικείου 
νομού.

Στη συνέχεια,ο ενδιαφερόμενος φορέας προβαίνει στη 
σύνταξη της τεχνοοικονομικής προμελέτης,σύμφωνα με το 
σχέδιο προμελέτης που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος 
1262/82, και στη συμπλήρωση της αίτησης Κ. 219/76 των 
Ε.Κ.

Η προμελέτη μαζί με την αίτηση Κ. 219/78 των Ε.Κ. υ
ποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην ATE ή σε άλλο 
πιστωτικό οργανισμό, που προβαίνει άτον έλεγχο και τη 
σύνταξη έκθεσης, σχετικά με:

α. Τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης.

β. Τον προϋπολογισμό της και

γ. Το τεχνολογικό μέρος της προμελέτης, λαμβάνοντας 
υπόψη και τυχόν παρατηρήσεις του υπουργείου Γεωργίας.

Στη συνέχεια, η ATE ή άλλος πιστωτικός οργανισμός 
θεωρεί την προμελέτη και τη διαβιβάζει σε 7 αντίγραφα 
στη Διεύθυνση Μεταποίησης και Αγορών του υπουργείου 
Γεωργίας μαζί με την αίτηση Κ. 219/78 των Ε.Κ. και τη 
σχετική εισήγηση.

Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Αγορών ελέγχει, εγκρί
νει την ένταξη και υπογράφει την αίτηση Κ. 219/78 και μαζί 
με την προμελέτη τη διαβιβάζει στην ΕΟΚ, ενημερώνον
τας το φορέα σχετικά και διαβιθάζοντάς του θεωρημένο 
αντίγραφο της προμελέτης, για να προβεί στη σύνταξη της 
οριστικής μελέτης κατασκευής του έργου, όπως ορίζεται 
στην 289787/4941/26.5.82 κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών και Γεωργίας.

Κατά την πορεία της εκτέλεσης του έργου συγκροτεί
ται τριμελής επιτροπή, που παρακολουθεί και ελέγχει την 
πρόοδο των εργασιών.

Ύστερα από την παραλαβή, από το φορέα, της από
φασης της ΕΟΚ για ενίσχυση,η τριμελής επιτροπή χορηγεί 
βεβαίωση προόδου των σχετικών εργασιών, από την οποία 
προκύπτει κάθε φορά το ποσοστό του έργου που κατα
σκευάστηκε.

Για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων από το 
FEOGA (ποσοστό κοινοτικής επιδότησης) πρέπει ο εκάστο- 
τε φορέας να υποβάλει στη Διεύθυνση Μεταποίησης και 
Αγορών ορισμένα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν ότι 
πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις και ότι το 
έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε 
στην αίτηση πληρωμής.

Ο δικαιούχος της συνδρομής, κάθε φορά που ζητείται η 
καταβολή μιας δόσης ή του σύνολου της συνδρομής, υπο
βάλλει συμπληρωμένο τον κανονισμό 1685/78 της ΕΟΚ, 
όπου προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης της κοινοτικής 
επιδότησης. Μαζί με τον κανονισμό 1685/78 θα υποβάλ
λονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τιμολόγια και άλλα λογιστικά έγγραφα (αποδείξεις

πληρωμής, εκκαθαριστικά της τράπεζας, εκτελωνιστικά, 
ασφάλιστρα, μεταφορικά) σχετικά με την πραγματοποίηση 
του χρηματοδοτούμενου έργου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 σχετικά με την 
εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών από τον ίδιο 
το δικαιούχο και επιπλέον ότι καθίσταται υπεύθυνος για 
τις οικονομικές ενισχύσεις που δέχτηκε.

3. Δικαιολόγηση της διαθεσιμότητας των ιδίων κεφα
λαίων (απλή βεβαίωση του δικαιούχου, όπου αναλύεται η 
χρηματοδότηση της συμμετοχής του δικαιούχου με 
δήλωση της προέλευσης των ίδιων κεφαλαίων του).

4. Αποστολή αντίγραφου του συμβολαίου σύναψης 
δάνειου, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού με λε
πτομέρειες.

5. Απόδειξη είσπραξης της εθνικής επιδότησης από 
το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Η απόδειξη αυτή 
είναι απαραίτητη για την τελική πληρωμή.

6. Βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής παρακολούθη
σης των εργασιών.

Γ ια τη χορήγηση της εθνικής ενίσχυσης όλα τα δικαιο- 
λογητικά θα συγκεντρώνονται με μέριμνα της αρμόδιας 
διεύθυνσης Γεωργίας και θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο 
υπόλογο, που θα ορίζεται από τη διεύθυνση κρατικού 
προϋπολογισμού ύστερα από πρόταση της διεύθυνσης 
γεωργίας.

Τα δικαιολογητικά καταβολής της εθνικής οικονομικής 
ενίσχυσης είναι:

α. Απόσπασμα της συλλογικής απόφασης έργου του 
προγράμματος δημόσιων επενδύσεων του υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας, όπου είναι ενταγμένο το έργο.

β. Απόφαση της διεύθυνσης Μεταποίησης και Αγορών 
του υπουργείου Γ εωργίας, που εκδίδεται σε συνεργασία με 
τη διεύθυνση ΓΟΜ και Προγραμματισμού, μετά την κοινο
ποίηση στη χώρα μας της απόφασης της ΕΟΚ για τη χο
ρήγηση συνδρομής με τα ακόλουθα μεγέθη:

αα) Επιλέξιμος από το FEOGA προϋπολογισμός δαπα
νών κατασκευής του έργου.

ββ) Η επιχορηγούμενη συνδρομή του φορέα από το 
FEOGA.

γγ) Το ύψος της εθνικής επιδότησης του φορέα.

δδ) Το ύψος της ίδιας συμμετοχής του φορέα στις δα
πάνες του έργου.

εε) Το έργο Δ Ε. που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

στ) Η πλήρης επωνυμία του επιδοτούμενου φορέα.

ζζ) Ο αριθμός των δόσεων (μερίδων) FEOGA.

γ. Εγκριτική απόφαση του υπουργού Γεωργίας για την 
οικονομική ενίσχυση του φορέα.

δ. Βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής παρακολού
θησης των εργασιών.

ε. Κατάσταση πληρωμής του ενδιαφερομένου φορέα, 
που καταρτίζεται από την αρμόδια διεύθυνση Γεωργίας και 
θεωρείται από τον προϊστάμενο για το ποσό — ίσο κάθε 
φορά με το γινόμενο του ποσοστού εκτέλεσης του έργου 
(βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής) επί το συνολικό ποσό 
της εθνικής συμμετοχής στις δαπάνες του έργου (διμερής 
απόφαση υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, αριθ. 
289787/4941/26.5.1982).


