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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
To Τραπεζικό σύστημα μιας χώρας αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας.
Η εύρυθμη λειτουργία του, η αποτελεσματικότητά του και η
σταθερότητά του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για
την ομαλ-ή οικονομική και κατά προέκταση κοινωνική ζωή
της χώρας. Στην πραγμάτωση των παραπάνω προϋποθέσεων,
για μια ομαλή οικονομική ζωή, συμβάλλει τα μέγιστα ο
σωστός καταμερισμός των διαφόρων επιμέρους εργασιών των
πιστωτικών - τραπεζικών ιδρυμάτων. Στα πλαίσια αυτού του
καταμερισμού ο τομέας των εργασιών της Αγροτικής Πίστης
στη χώρα μας έχει ανατεθεί στην Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος.
0 κλάδος της Αγροτικής Πίστης στη χώρα μας αποτελεί
λοιπόν την κυριότερη "ενασχόληση" της Τράπεζας.
Η Αγροτική Τράπεζα (Α.Τ.Ε.) είναι ένας από τους
μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς της χώρας και το
κύριο όργανο του κράτους στην εφαρμογή της γεωργικής του
πολιτικής. Με το δίκτυο των υπηρεσιών της πλαισιώνει,
καθοδηγεί και κατευθύνει τον αγροτικό πληθυσμό σε όλες
τις φάσεις της παραγωγικής

προσπάθειάς του και με την

δράση της γίνεται ο κυριότερος μοχλός της προσπάθειας
αναπτύξεως και προοδου στον αγροτικό τομέα.
Επειδή ανάμεσα στις αρμοδιότητες της η Αγροτική
Τράπεζα έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των
συνεταιρικών οργανώσεων και για το λόγο ότι είναι ο
μοναδικός σχεδόν χρηματοδότης των αγροτών και των
συνεταιρικών οργανώσεων, επηρεάζει δυναμικά τη
συνεταιριστική κίνηση τους.

Η AvpoTiKfi Τράπεζα ιδρύθπκε με το Νόμο 4332 του
1929 με τπν μορφή Οργανισμού Κοινωφελούς χαρακήρα και
σαν τέτοιος δεν έχει μετόχους και δεν διανέμει κέρδπ.
Τα κεφάλαιά της διατίθενται αποκλειστικά για τπν
εξυππρέτπση των αγροτών και τπ βελτίωσπ των όρων
διαβιώσεώς των.
Σκοπός τπς Τράπεζας είναι π άσκπσπ της αγροτικής
πίστεως σ' όλες τις μορφές τπς, π ενίσχυση της
συνεταιριστικής οργανώσεως των αγροτών και τέλος η
βελτίωση των όρων διεξαγωγής των γεωργικών γενικά
εργασιών και των συνναφών συναλλαγών.
Ειδικώτερα οι σκοποί της Αγροτικής Τράπεζας είναι:
α) Η χορήγηση δανείων και γενικά κά0ε μορφής πιστώσεων
προς τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις
τους.
β) Η προμήθεια ειδών που είναι χρήσιμα στην γεωργία
(χημικά, λιπάσματα, εντομοκτόνα φάρμακα),
γ) Η διευκόλυνση στο βιομηχανικό και εμπορικό τομέα των
συνεταιριστικών οργανώσεων.
δ) Η ενίσχυση της διαδόσεως τελειοτέρων μεθόδων
καλλιέργειας, με την παροχή οδηγιών και των απαιτουμένων
μέσων, η τόνωση του πνεύματος τπς αποταμιεύσεως, η
οργάνωση της ασφαλίσεως των γεωργικών προϊόντων, ζώων
και των περιουσιακών στοιχείων.
ε)Η συστηματοποίηση της εμπορικής προσφοράς των
γεωργικών προϊόντων, η παροχή πιστώσεων για την προώθηση
των γεωργικών προϊόντων μέχρι τα κέντρα καταναλώσεως.
στ) Η τόνωση του συνεταιριστικού πνεύματος και η
εποπτεία και ο έλεγχος των γεωργικών συνεταιρισμών κάθε
βαθμού.
ζ) Η διάδοση γνώσεων που είναι σχετικά με την οικοτεχνία
και η ενίσχυση των αγροτών στον τομέα αυτό.

π) Η συγκέντρωση και η διαχείρηση των γεωργικών
προϊόντων και η Ιδρυση και εκμετάλευση εγκαταστάσεων
επεξεργασίας και συντηρΥισεως των για δικό της λογαριασμό
fi για λογαριασμό του Κράτους fi με συνεργασία τρίτων.
8) Η προστασία της αλιείας της χωρικής οικοτεχνίας και
των συναφών εκμεταλεύσεων καθώς και όλων των δασικών
εκμεταλεϋσεων με την παροχή δανείων ή πιστώσεων.
Τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την
χρηματοδότηση των αγροτών η Α.Τ.Ε. αντλεί από διάφορες
πηγές και κυρίως:
α) Από το κράτος με μορφή προικοδοτήσεων
β)Από τα δημιουργούμενα αποθεματικά
γ) Από δάνεια και πιστώσεις
δ) Από καταθέσεις ιδιωτών και Οργανισμών
ε) Από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται από την
Τράπεζα της Ελλάδας.
Η Α.Τ.Ε. χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις:
α) Βραχυπρόθεσμα μέχρι ένα χρόνο για την τρέχουσα
καλλιέργεια ή "επί ενεχύρω" γεωργικών προϊόντων,
β) Μεσοπρόθεσμα μέχρι 5 χρόνια για την συμπλήρωση των
εφοδίων της γεωργικής επιχειρήσεως ή για τη βελτίωσή
της.
γ) Μακροπρόθεσμα μέχρι 20 χρόνια για την απόκτηση
αγροτικών κτημάτων ή για. μόνιμες.
δ) Παρέχει ακόμη δάνεια και πιστώσεις σε συνεταιριστικές
οργανώσεις για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας που
εξυπηρετούν κατά περιφέρεια τους αγρότες
(εγγειοβελτιωτικά - αρδευτικά έργα).
Η Αγροτική Τράπεζα με την αγροτική πίστη επιτελεί
ένα πολύμορφο έργο, που οι προσανατολισμοί και η έκταση
προσδιορίζονται από την περιστασιακή αγροτική πολιτική

του Κράτους και από το ύψος των κεφαλαίω
στπ διάθεση της Τράπεζας.

που βρίσκονται
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ΔΑΝΕΙΑ ί1)

Σκοπός των δανείων
Σκοπός των μεσομακροπροθέσμων δανείων είναι π
ενίσχυση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων για την
απόκτηση κατάλληλων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων,
ώστε να εκσυγχρονιστεί και βελτιωθεί η υποδομή τους, να
αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητά τους και να
εξασφαλιστεί η παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας με
χαμηλό κόστος.
Γενικές κατηγορίες ίσκοποί) δανείων
____ ^Τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται για την
εξυπηρέτηση ορισμένων σκοπών.
Οι γενικότεροι σκοποί είναι οι ακόλουθοι:
- Αρδευτικές βελτιώσεις
- Εξαγορά αγροτικών κτημάτων
- Κτηνοπτηνοτροφία (πλην χοιροτροφίας)
- Χοιροτροφία
- Ζώα εργασίας
- Εγγειοβελτιώσεις
- Γεωργικά κτίσματα
- Αγροτική στέγαση
- Τουριστικά καταλύματα
- Δάνεια ΑΣΤΑ
- Γεωργικά εργαλεία - εφόδια - μηχανήματα
- Αμπελουργία
- Δενδροκομία
- Δασ ικά
- Δάνεια για εξόφληση χρεών
- Χωρική βιοτεχνία
- θερμοκήπια

- Δάνεια για αγορά οικοπέδων σε Συν/κες Οργανώσεις
- Εξαγορά κτπμάτων από Κεφάλαια Δημοσίου
- Δάνεια ΚαταναλωτικΥις Πίστης
- Λοιπές βελτιώσεις (Μελισσοκομία, περιφράξεις,
σηροτροφία)
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων
Τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια πρέπει να χορηγούνται
με μεγάλη προσοχή, ύστερα από στάθμιση των συνθηκών της
αγροτικής εκμετάλευσης και εφ' όσον από την έρευνα
προκύψει ότι οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνουν τις βασικές
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση αυτών των
δανείων.
Οποιαδήποτε προχειρότητα και βιαστική ενέργεια στην
απόφαση για χορήγηση μεσ/σμου δανείου, μπορεί να
επιφέρει ολέθρια αποτελέσματα στην οικονομία του
δανειζόμενου αλλά και στα συμφέροντα της Τράπεζας.
Για τη χορήγηση οποιουδήποτε μεσ/σμου δανείου πρέπει
να πληρούνται οι ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
1. Καταλληλότητα φορέα
0 παραγωγός που πρόκειται να δανειοδοτηθεί πρέπει να
είναι ικανός, εργατικός, να έχει εμπειρία και γνώσεις
στη γεωργία και γενικά να εξασφαλίζει την πλήρη

και

παραγωγική αξιοποίηση της βελτίωσης που θα κάνει ή του
πράγματος που θα αγοράσει.
Με μεγαλύτερη πάντα ευρύτητα και προτεραιότητα θα
ικανοποιούνται τα αιτήματα γενικά των νέων γεωργών ή
αυτών που τα παιδιά τους ασχολούνται με τη γεωργία,
έχουν δηλαδή εξασφαλισμένη διαδοχή στη γεωργική τους
εκμετάλευση.
2. Συναλλακτική τάξη του πιστούχου
Για

να χορηγηθεί μεσ/σμο δάνειο θα πρέπει ο

ενδιαφερόμενος να έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές του

από παλιά δάνεια που έχουν λ-ήξει, εκτός αν
αντικειμενικοί λόγοι

(μειωμένπ παραγωγή, ασθένειες)

δικαιολογούν τπν μπ εξόφλπσή τους μερικά ή ολικά.
Στις περιπτώσεις αυτές προγραμματίζεται σταδιακά π
εξόφληση των οφειλών, ανάλογα με τις οικονομικές
δυνατότητες που έχει ο πιστούχος, έτσι ώστε να
παρασχεθεί σ ’ αυτόν η δυνατότητα να ανορθώσει βελτιώσει την οικονομία του.
3. Συνέπεια της χρηματοδοτούμενης βελτίωσης με τους
στόχους του Γεωργικού Προγράμματος.
Το νέο έργο -ή βελτίωση που θα γίνουν με το δάνειο θα
πρέπει άμμεσα ή έμμεσα, να συμβάλλουν στην υλοποίηση των
στόχων του Κρατικού Γεωργικού Προγράμματος.
Κατά προτεραιότητα θα δανειοδοτείται η εκτέλεση των
έργων που προωθούνται από τα προγράμματα γεωργικής
ανάπτυξης και ειδικώτερα αυτά που αφορούν σε
εκμεταλεύσεις οικογενειακής μορφής.
4. Αναγκαιότητα και οικονομική σκοπιμότητα της εκτέλεσης
του έργου.
Το έργο ή βελτίωση που θα γίνουν πρέπει να είναι
αναγκαίο για την εκμετάλευση του ενδιαφερόμενου και να
συμβάλλει στην αύξηση γενικά του εισοδήματός του. ώστε
να εξασφαλίζεται και η ομαλή επιστροφή του δαενίου.
Σε ορισμένους σκοπούς, όπως στεγαστικά ή τοκοχρεωλυτική
εξυπηρέτηση των σχετικών δανείων θα πρέπει να στηρίζεται
σε όλα τα έσοδα της εκμετάλευσης του πιστούχου.
5.

Επιτόκιο και λοιπές επιβαρύνσεις

Κάθε δάνειο επιβαρύνεται με επιτόκιο, προμήθεια που
καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Νομισματικών και
Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας Ελλάδος.

Για το ύψος του επιτοκίου και των λοιπών επιβαρύνσεων 8α
ακολουθούνται οι οδπγίες του Τμήματος Πιστωτικών
Εργασιών Γενικής Φύσης.
6.

Συμμετοχή του δανειοδοτούμενου στη δαπάνη εκτέλεσης

του έργου.
0 δανειοδοτούμενος 8α πρέπει βασικά να καλύπτει ένα
μέρος της δαπάνης του έργου από δικούς του πόρους
(εργασία, μετρητά).
α) Υψος και τρόπος ανάλωσης της συμμετοχής σε
οικογενειακής μορφής εκμεταλεύσεις.
Για τις εκμεταλεύσεις οικογενειακής μορφής, το ύψος
της συμμετοχής του δανειζόμενου παραγωγού 8α κυμαίνεται
από 0-30% ή και περισσότερο, ανάλογα με το κόστος, τη
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της επένδυσης και τη
δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης του πιστούχου.
Τα ανωτέρω 8α κρίνονται αντικειμενικά με βάση τα
στοιχεία που 8α συγκεντρώνονται υπεύθυνα.
Η συμμετοχή, σε όποιο ύψος καθοριστεί τελικά, 8α
διατίθεται από τους δανειοδοτούμενους σε μετρητά ή
πράγματα ή προσωπική εργασία, έτσι ώστε με το
εγκρινόμενο δάνειο και τη συμμετοχή να ολοκληρώνεται
πλήρως η εκτέλεση του έργου ή η εξόφληση της αξίας του
αγοραζόμενου κτήματος, μηχανήματος.
Η συμμετοχή σε μετρητά 8α προκατατί8εται στην
Α.Τ.Ε. στο λογαριασμό "Δεσμευμένες καταθέσεις" απ' όπου
8α αποδίδεται και 8' αναλώνεται σύμμετρα με την απόδοση
του προϊόντος του δανείου και ανάλογα με την πρόοδο της
εκτέλεσης του έργου.
Είναι δυνατόν εφ' όσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος
να αναλώνεται πρώτα ολόκληρη η συμμετοχή αυτή να
προκατατί8εται και μετά ν' αρχίσει η απόδοση του
δαενίου. Στην περίπτωση αυτή η διαπίστωση της ανάλωσης

συμμετοχΥις 8α γίνεται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό -ή άλλο
υπάλληλο που 8α παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου, ο
οποίος και 8α κάνει σχετικ-ή σημείωση στο δελτίο απόδοσης
του δανείου.
Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που με το δάνειο
επιδιώκεται η αγορά μηχανι^ματος, έτοιμου γεωργικού
κτίσματος fi σπιτιού, αγρού, ζώου η συμμετοχή πρέπει να
καταβάλλεται κατά την αγορά, ώστε με το δάνειο και τη
συμμετοχή να εξοφλείται η αξία του πράγματος που
αγοράζεται και νε περιέρχεται στον ενδιαφερόμενο κατά
πλήρη κυριότητα.
Σημειώνεται ότι εφ' όσον σε κάθε περίπτωση το ποσό
της σε μετρητά συμμετοχής είναι μικρό και δεν ξεπερνά
τις 200.000 δρχ. δεν 8α προκατατί8εται αλλά 8α αφήνεται
στα χέρια των παραγωγών για να αναλώνεται σύμμετρα με το
προϊόν του δανείου.
Εξυπακούεται ότι και για τις περιπτώσεις αυτές
(συμμετοχή κάτω των 200.000 δρχ.) η διαπίστωση της
ανάλωσης της συμμετοχής 8α γίνεται από τον αρμόδιο
γεωτεχνικό ή άλλο υπάλληλο που 8α παρακολουθεί την
εκτέλεση του έργου ο οποίος και 8α κάνει σχετική
σημείωση στο δελτίο απόδοσης και εφ’ όσον πρόκειται για
την αγορά εφοδίου (μηχανήματος, εργαλείου) από την
ολοσχερή εξόφληση του τιμολογίου στο οποίο ο προμηθευτής
έμπορος 8α κάνει σαφή δήλωση για το ποσό κατά το οποίο
αυτό εξοφλείται από το δάνειο και το ποσό κατά το οποίο
εξοφλείται από τη συμμετοχή του δανειζόμενου.
Πάντως για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις 8α
λαμβάνεται μέριμνα ώστε το ποσό της συμμετοχής να
προέρχεται από ίδια κεφάλαια και όχι από δανεισμό.

Για να συμβαίνει αυτό 3α πρέπει ο καθορισμός τπς
συμμετοχτ^ς του φορέα μέσα στα όρια από 0-30%, να γίνεται
με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες.
Καθορισμός συμμετοχτ^ς μεγαλύτερης από τις
δυνατότητές του, ισοδύναμε! με εξαναγκασμό του σε
αναζήτηση συμπληρωματικού δανεισμού από άλλες πηγές με
δυσμενέστερους όρους.
β) Υψος και τρόπος ανάλωσης της συμμέτοχης σε
επιχειρηματικής μορφής εκμεταλεύσεις.
Η συμμετοχή των δανειζομένων στις δαπάνες των
εκτελουμένων έργων ή ενεργομένων βελτιώσεων προκειμένου
για εκμεταλεύσεις που ασκούνται σε επιχειρηματική βάση,
καθορίζονται ως ακολούθως:
1. Για εκμεταλεύσεις που οι φορείς τους είναι αγρότες
κατά κύριο επάγγελμα και δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά στον κύκλο των έργων τους, στα οποία
παραδοσιακά ασχολούνται, ποσοστό συμμετοχής 30%.
Όταν αυτοί βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία για
συμμετοχή προσφέρουν όμως ενυπόθηκη κάλυψη 100% και
διακρίνονται για επιχειρηματικές ικανότητες και για
συνέπεια στις συναλλαγές τους, θα είναι δυνατό το
ποσοστό συμμετοχής να περιορίζεται μέχρι το μηδέν.
2. Για εκμεταλεύσεις που οι φορείς τους δεν είναι κατά
κύριο επάγγελμα αγρότες ή είναι και επεκτείνονται σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός του χώρου της
αγροτικής οικονομίας, πέρα όμως από τον κύκλο των
συνήθων έργωντους, ποσοστό συμμετοχής 40%.
3. Για χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις
ανεξάρτητα από την ιδιότητα του δανειζόμενου, ποσοστό
συμμετοχής 40%.
4. Για απόλυτα αναγκαίες συγκεντρώσεις και βελτιώσεις
εκμεταλεύσεων που βρίσκονται σε καλή λειτουργία και

έχουν δανειοδοτηθεί από την Τράπεζα, θα είναι δυνατό τα
κατά περίπτωση ποσοστά να μειώνονται κατά 20
εκατοστιαίες μονάδες.
Εξαιρετικά
για εκμεταλεύσεις που οι φορείς του είναι αγρότες,
πολύτεκνοι ti νέας ηλικίας άτομα, που συνδέονται με τη
γεωργία γενικά και διακρίνονται για τις ικανότητές τους,
είναι δραστΥιρια άτομα και δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο για
την εργασία πάνω στην οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν
επιχειρηματικά
για Συν/σμους ή ομάδες παραγωγών με νομική υπόσταση που
συγκροτήθηκαν με σκοπό τη δημιουργία ομαδικών γεωργικών
ή κτηνοτροφικών εκμεταλεύσεων και δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά,
η συμμετοχή θα περιορίζεται στα όρια των δυνατοτήτων
τους μέχρι και το μηδέν.
Ειδικά
για τις ανθοκομικές εκμεταλεύσεις επιχειρηματικής μορφής
καθορίζεται ποσοστό συμμετοχής 30^ στη δαπάνη του
εκτελούμενου έργου.
Περιπτώσεις δανειοδότησης επιχειρηματικών μονάδων
με μειωμένο ποσοστό συμμετοχής, εφ' όσον ο δανεισμός του
κρίνεται σκόπιμος και αναγκαίος, θα διαβιβάζονται στο Κ.
Κατάστημα για να αποφασίζει σχετικά η Επιτροπή
Πιστώσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από τη διάθεση των
μετρητών, σαν συμμετοχή θα θεωρείται π αξία του
αναγκαίου για τις προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις
οικοπέδου, οι δαπάνες που έχουν γίνει για έκδοση άδειας
και σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης, η προσφορά
εργασίας από το φορέα και τα μέλη της οικογένειάς τους
η αξία των πλαισιωτικών έργων που αφορούν την επένδυση

και των κατεχομένων υλικών, μπχ/των που θα
χρησιμοποιηθούν στη βελτίωση, καθώς και οι απλοί τόκοι
που θα καταβάλλει ο φορέας, στην περίπτωση που
προβλέπεται και περίοδος χάριτος.
Τυχόν δικαιούμενη κρατική επιδότηση δεν θα
υπολογίζεται καταρχήν σαν συμμετοχή. Για τις περιπτώσεις
που αυτή θα υπολογίζεται θα παρέχονται οδηγίες.
Σαν αξία των πραγμάτων που πρσφέρονται για
συμμετοχή, δεν θα γίνεται δεκτή αυτή που δηλώνεται από
τους δανειζόμενους αλλά αυτή που θα καθορίζεται από τις
υπηρεσίες της Τράπεζας ύστερα από σχετική εκτίμηση,
Η συμμετοχή σε μετρητά των δανειοδοτούμενων, για
εκμεταλεύσεις που ασκούνται σε επιχειρηματική βάση,
γενικά θα προκατατίθεται στην Α.Τ.Ε. στο λογαριασμό
"Δεσμευμένες Καταθέσεις" και θα αναλώνεται σύμμετρα με
την ανάλωση του προϊόντος του δανείου. Ειδικά για τους
αγρότες, η υποχρέωση για προκατάθεση της συμμετοχής τους
σε μετρητά, θα περιορίζεται μέχρι το ποσό που αναλογεί
στο 50% της όλης συμμετοχής. Εξυπακούεται ότι αν τα
μετρητά αντιπροσωπεύουν χαμηλότερο από το 50% της όλης
συμμετοχής θα προκατατίθενται στο σύνολό τους.
Για τις περιπτώσεις που ο δανειοδοτούμενος φορέας
είναι Εταιρεία θα πρέπει τα κεφάλαιά της να έχουν εξ
ολοκλήρου καταβληθεί και να είναι τουλάχιστον ποσού
ίσου, με το ποσό της συμμετοχής. Σε περίπτωση που αυτό
δεν έχει γίνει, θα αναβάλλεται η σύναψη του δανείου
μέχρι του χρόνου που η εταιρεία θα αυξήσει το ποσό των
κεφαλαίων της στο ύψος τουλάχιστον

της συμμετοχής της.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (2)
I. Ενισχυόμενοι σκοποί
Συνεταιριστικές αποθήκες, υπόστεγα, στέγαστρα,
αχυρώνες, ατομικές αποθήκες, καπνοξπραντήρια καπνών
Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια, καπναποθήκες, τσιμεντοδεξαμενές
για αποθήκευση ελαιολάδου, ελαιοκάρπου κ.λ.π., ριζικές
επισκευές και συμπληρώσεις γεωργικών κτισμάτων καθώς και
για αγορά ετοίμων (σε περιορισμένη κλίμακα) και λοιπά
κάθε φύσης γεωργικά κτίσματα.
II. Δικαιούχοι
Όσοι κατέχουν και διατηρούν κάποια γεωργική
εκμετάλευση που οι ανάγκες της (όγκος παραγωγής, φύλαξη
εφοδίων κ.λ.π.) δικαιολογούν την ύπαρξη μιας αποθήκης ή
άλλου κτίσματος.
III.

Εξέταση αιτημάτων
Επειδή τα δάνεια αυτά είναι άμμεσης παραγωγικής

αποδοτικότητας, τα σχετικά κτίσματα, θα πρέπει να
εξετάζονται με μεγάλη προσοχή και να διαπιστώνεται εάν
πράγματι υπάρχει απόλυτη ανάγκη κατασκευής του κτίσματος
και εάν από τα κάθε φύσης εισοδήματα του δανειζόμενου
παραγωγού εξασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση του δανείου,
χωρίς να διαταράσσεται η οικονομία

τον.

Κατά την εξέταση των αιτημάτων θα εξετάζεται το
κατεχόμενο οικόπεδο και η καταλληλότητά του ο τρόπος
κατασκευής του, κυρίως όμως το είδος, οι διαστάσεις και
το μέγεθος που πρέπει να έχει ώστε να καλύπτει τις
αποθηκευτικές κ.λ.π. ανάγκες της αγροτικής εκμετάλευσης
του παραγωγού.

Πρέπει να αποφεύγεται π κατασκευή γεωργικών
κτισμάτων σε κεντρικές αρτηρίες και πλατείες των
κωμοπόλεων και χωριών, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν
προθέσεις των δανειοδοτουμένων για μετατροπή των
κτισμάτων αυτών σε σπίτια, καφενεία, καταστήματα κ.λ.π.
IV. Χορήγηση δανείων
Τα δάνεια για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών θα
χορηγούνται μετά από έκδοση και προσκόμιση στην Α.Τ.Ε.
των προβλεπομένων από το Νόμο αδειών.
V.

Ελεγχος καλής χρησιμοποίησης των δανείων
Ευνόητο είναι ότι τα δάνειά για την κατασκευή

γεωργικών κτισμάτων απαιτούν από τη φύση τους αυξημένη
προσπάθεια και προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται π καλή
χρησιμοποίησή τους.
Αν παρόλα αυτά παρουσιαστούν περιπτώσεις που οι
δανειοδοτούμενοι παραγωγοί κατασκευάσουν κτίσμα για την
στέγαση των οικογενειών τους αντί για τις ανάγκες της
γεωργικής τους εκμετάλευσης. που για το σκοπό αυτό
δανειοδοτήθηκαν, τα σχετικά δάνεια δεν θα κηρύσσονται
ληξ/σμα και απαιτητά αλλά θα αναφέρονται οι περιπώσεις
αυτές στον Κεντρικό Κατάστημα με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία και με τις συγκεκριμένες απόψεις

προτάσεις για

την παροχή σχετικών οδηγιών.
VI.

Αγορά έτοιμου γεωργικού κτίσματος
Η δανειοδότηση για την αγορά έτοιμου γεωργικού

κτίσματος θα είναι δυνατή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα
και ύστερα από γνωμάτευση της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας ότι
το κτίσμα είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται,
προσφέρεται σε κανονική τιμή και εφ’ όσον υπάρχουν
πλήρεις και κανονικοί τίτλοι κυριότητας.

θα πρέπει επίσης να ζητείται βεβαίωση μηχανικού ότι
κτίσμα υφίσταται νόμιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του Γ.Ο.Κ.
Για την αγοραπωλησία 8α γίνεται συνεννόηση με το
Δικηγόρο του Υπ/τος ο οποίος και 3α μονογράφει το
σχετικό συμβόλαιο.

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ (2)
1. Δενδροκομία
α. Εγκατάσταση δενδοοφυτειών και διαμόρφωση του σχήματος
των δένδρων.
Τα δάνεια 3α χορηγούνται για την αντιμετώπιση των
ακόλου3ων δαπανών:
Προετοιμασία του εδάφους (εκ8αμνώσεις, ισοπεδώσεις,
αναβαθμίσεις, αποστραγγίζεις, βαθεία κατεργασία
εδάφους) .
Προμήθειας υλικών, δενδρυλλίων, μοσχευμάτων, υλικών
υποστύλωσης και πρόσδεσης φαρμάκων.
Εγκαταστάσεις δικτύου διανομής νερού, λεκανών
συγκέντρωσης και αξιοποίησης όμβριων υδάτων και κάθε
άλλης αρδευτικής βελτίωσης.
Περίφραξης φυτειών.
Διαμόρφωσης του σχήματος και περιποίησης κατά τα
πρώτα μη παραγωγικά χρόνια.
β. Αύξηση της παραγωγικότητας των δενδροφυτειών που
βρίσκονται σε απόδοση.
Η δανειοδότηση θα παρέχεται για αντιμετώπιση
δαπανών αντικατάστασης ποικιλιών, ανανέωσης, αναγέννησης
των ελαιώνων, ισχυρών κλαδεμάτων, αποκατάστασης ζημιών
από παγετό, κατασκευής αναβαθμίδων, ομβροδεξαμενών και
λοιπών απαραίτητων κατά περίπτωση βελτιώσεων,
γ.Σύσταση φυτωρίων παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού
υλικού.
(Δενδροκομίας - Αμπελουργίας - Ανθοκομίας)
Τα δάνεια θα χορηγούνται για αντιμετώπιση των ακολούθων
δαπανών:
Τεχνικού εξοπλισμού

Εγκαταστάσεων υδρονέφωστις , θαλάμων μι κροπολ/σμου.
θαλάμων ρι ζοΒόληστις, υποστέγων προσαρμογ-ής ,
κλιματιζσμένων θαλάμων διατήρησης βολβών και λοιπού
πολ/κού υλικού.
Εγκαταστάσεις μητρικών φυτειών Ανάπτυξης
δενδρυλλίων
2.

Αμπελουργία

α) Εγκατάσταση αμπελώνων και διαμόρφωσή τους σε γραμμικά
σχήματα κρεββατίνες και κύπελλα
Τα δάνεια θα χορηγούνται για την αντιμετώπιση των
ακόλουθων δαπανών:
Προετοιμασίας εδάφους (εκθαμνώσεις, ισοπεδώσεις,
αναβαθμιδώσεις, αποστραγγίσεις εκριζώσεις παλιάς
φυτείας, βαθειά κατεργασία εδάφους).
Προμήθειας υλικών μοσχευμάτων, υλικού υποστήλωσης,
χημικών λιπασμάτων, φαρμάκων.
Εγκαταστάσεις δικτύου διανομής νερού, αρδευτικών
βελτιώσεων.
Περιφράξεων.
Διαμόρφωσης του σχήματος και περιποίησης κατά τα πρώτα
χρόνια που δεν είναι παραγωγικά,
β) Διαμόρφωση αμπελοφυτειών που υπάρχουν, σε
κρεββατίνες, γραμμικά σχήματα.
θα καλύπτονται με δάνεια το σύνολο των δαπανών που
απαιτούνται κατά περίπτωση.
γ)Τεχνικός εξοπλισμός
θα αντιμετωπίζονται οι δαπάνες:
Απόκτησης μέσων αποξήρανσης και διατήρησης της
Κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας.
Κατασκευής σκελετών πρόχειρων σκεπάστρων από πλαστικό,
για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών εκτός εποχής.

III. Δανειοδοτούμενες δενδροκομικές και αμπελουργικές
καλλιέργειες
1. Δάνεια για εγκατάστασπ καλλιεργειών.
Μεσομακ/σμα δάνεια για εγκατάστασπ νέων φυτειών θα
χορηγούνται μόνον εφ' όσον οι φυτείες αφορούν σε:
Προωθούμενα και δοκιμαζόμενα για αποδεικτικούς σκοπούς
έιδπ και ποικιλίες δενδρωδών καλλειργειών που
καθορίζονται κάθε φορά κατά περιοχή

με αποφάσεις του

Υπ. Γεωργίας, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποφάσεις
των αρμοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Γεωργίας.
Συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου στις καθορισμένες
περιοχές σύμφωνα με:
α) Τον Καν. ΕΟΚ Θ95/Θ5 (Ε.Δ. ΑΤΕ 77/87) για αναδιάρθρωση
των αμπελώνων της Χώρας.
Β) Τον Καν. ΕΟΚ 3800/81 (Ε.Δ. ΑΤΕ 23/84 για
των ποικοιλιών αμπέλου.
γ) Την Αποφ. 885/87 της ΕΤΕ (Ε.Δ. ΑΤΕ 1589/88) για
αναδιάρθρωση των αμπελώνων της Κρήτης.
δ) Την κατ' έτος εκδιδόμενη Υπ. Απόφαση για εγκατάσταση
δοκιμαστικών αμπελώνων για αποδεικτικούς σκοπούς και
ύστερα από βεβαίωση ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα της
αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.
Αμπελώνες που εξαιρούνται από το γενικό μέτρο της
απαγόρευσης εγκατάστασης

νέων φυτειών μέχρι 31

Αυγούστου 1990 σε εφαρμογή του κανονισμού ΕΟΚ 1208/84
(σχετ. Εγκυκλ. 16/85) μετά πάντα από άδεια της αρμόδιας
Δ7νσης Γεωργίας και για τις εξής περιπτώσεις:
α) για μητρικές φυτείες υποκειμένων αμπέλου,
β) Όταν εγκα8ίστανται στα πλαίσια μέτρων αναδασμού, ή
μέτρων απαλλοτρίωσης για λόγους κοινής ωφέλειας.

γ) στις ζώνες παραγωγής οίνων ποιότητας (V.Q.P.R.D.) που
δεν έχει απαγορευθεί με προηγούμενη απόφαση ή επέκταση,
δ) Όταν γίνονται στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων
ανάπτυξης των εκμεταλεύσεων υπό τους όρους που
καθορίζονται στην οδηγία ΕΟΚ 797/85.
ε) σε εκτάσεις που προορίζονται για αμπελουργική έρευνα.
2. Δάνεια για ανανέωση δενδρωδών φυτειών και αμπέλου.
Επίσης μεσομακ/σμα δάνεια θα χορηγούνται για την
ανανέωση γενικά λοιπών δενδρωδών καλλιεργειών και
αμπέλου (δηλαδή μη προωθούμενων ειδών και ποικιλιών,
όπως αυτοί καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου
Γεωργίας) μέχρι 4% της έκτασης τους κατά έτος σε κάθε
Νομό.
Οι ζώνες που θα γίνεται η ανανέωση καθώς και τα
είδη και ποικιλίες θα καθορίζονται από τις Περιφ.
Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
Ειδικότερα για τα επιτραπέζια ροδάκινα η
δανειοδότηση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο ποικιλίες
υπέρ πρώιμες που ωριμάζουν πριν από την ποικιλία
CARDINAL, εφ' όσον δεν απαγορεύεται π εξαγωγή τους
(261213/1006/31-1-78 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και
Εμπορίου).
Δάνεια για ανανέωση των ποικιλιών αμπέλου Ταχτάς,
Σιδερίτης, όψιμο Εδέσσης και αυτοκάρπων υβριδίων δεν θα
χορηγούνται .
3. Στις παραμεθόριες περιοχές (Ν. Εβρου, Ροδόπης,
Ξάνθης, Δωδεκανήσου, Σάμου, Λέσβου και Χίου καθώς και
τμήματα των παραμεθορίων περιοχών Θεσπρωτίας, ΙωαννΙνων.
Καστοριάς, Φλωρίνης. Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας,
που περιλαμβάνονται σε ζώνη βάθους (20) είκοσι
χιλιομέτρων από της μεθοριακής γραμμής) εκτός από τα
παραπάνω είδη και ποικιλίες μπορούν να δανειοδοτηθούν

όλα τα κατάλληλα είδη και ποικιλίες για τις περιοχές
ύστερα από εισΥιγηση της Δ/νσης Γεωργίας και έγκριση του
Υπουργείου Γεωργίας, με την προϋπόθεση ότι δεν
αντιβαίνουν σε ειδικότερες διατάξεις (Σάμος. Λήμνος για
την άμπελο).
4.

Λοιπά μεσομακροπρόθεσμα δάνεια
Με λοιπά μεσομακροπρόθεσμα δάνεια θα ενισχύονται

(για εκτέλεση άλλων παράλληλων βελτιώσεων):
α) Όλες που υπήρχαν την 31-12-78
β) Όλες οι καλλιέργειες που εγκαταστάθηκαν μετά την 3112-78 ή θα εγκατασταθούν στο μέλλον, σύμφωνα με όσα πιο
πάνω καθορίζονται (παράγραφοι 1.2.3).
Σημειώνεται ότι για την ορθή εωαρμογή των ανωτέρω πρέπει
οι Γεωτεχνικοί Επιθεωρητές να συνεργάζονται με τις
αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Γεωργίας, για τον καθορισμό των λεπτομερειών και την
λήφη των ειδικοτέρων κατά περιοχή αποφάσεων των
περιφερειακών αυτών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τα ακριβή
όρια μέσα στα οποία θα είναι δυνατή η δανειοδότηση για
την εγκατάσταση των φυτειών που προωθούνται. καθώς και
τα είδη, οι ποικιλίες, οι ζώνες καλλιέργειας και π
επιτρεπόμενη συνολική έκταση, σε κάθε περιοχή και για
κάθε έτος, των δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου, που
θα δανειοδοτούνται μόνο μέχρι του ποσοστού που κρίνεται
απαραίτητο για την ανανέωση τους (μέχρι 4% κατά Νομό επί
των φυτειών που υπάρχουν).
Επίσης, οι Γεωτεχνικές Επιθεωρήσεις ΑΤΕ θα πρέπει
να μεριμνούν ώστε οι ειδικώτερες αποφάσεις των
περιφερειακών Υπηρεσιών Γεωργίας και Δ/νσεων Γεωργίας
που θα ισχύουν κατά περιοχές, να κοινοποιούνται σε όλα
τα Κατ/ματα Α.Τ.Ε. περιφερείας τους καθώς και στο τμήμα
Δενδροκομίας της Δ/νσης Φυτικής Παραγωγής.

Περιπτώσεις που αποκλείονται της ρεσ/σμπς δανειοδότησης
Δεν 8α χορηγούνται δάνεια για τη δημιουργία νέων φυτειών
των πιο κάτω ειδών και ποικιλιών:
1. Δενδροκομία
Μηλιάς της ποικιλίας BELFORD (fi ΠΕΛΛΑ Λ ABONDANZA)
Αχλαδιάς της ν ποικιλίας COSCIA
Ροδακινιάς, επιτραπέζιων ποικιλιών που ωριμάζουν μετά
την ποικιλία CARDINAL.
Πορτοκαλιάς, ποικιλίας κοινΐις ομψολοφόρου (WASHINGTON
NAVEL)
Μανδαρινιάς, της κοινής ποικιλίας Μεσογείου.
Διευκρινίζεται ότι από το απαγορευτικό μέτρο
δανειοδότησης της ροδακινιάς εξαιρούνται:
α) Οι πρώιμες ποικιλίες των οποίων η λήξη της συγκομιδής
πραγματοποιείται νωρίτερα από την έναρξη της συγκομιδής
της ποικιλίας CARDINAL.
β) Οι ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς, που
συνιστώνται από το Υπουργείο Γεωργίας για εγκατάσταση
δοκιμαστικών φυτειών στις πρωίμότερες και κατάλληλες
περιοχές της χώρας.
2. Αμπελουργία.
Για οποιαδήποτε εγκατάσταση νέας αμπελοφυτείας ή
οινοποιήσιμων ή επιτραπέζιων ποικιλιών καθώς και
σταφιδαμπέλου (κορινθιακής και σουλτανίνας) μέχρι 31-890
σε εφαρμογή του Κανονισμού 1208/84 ΕΟΚ πλην των
εξαιρέσεων του Κεφ. III, περιπτ. 1 (παρ. α ως ε) και των
περιπτώσεων ανασύστασης αμπελοφυτειών και μόνο μετά από
άδεια της Αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.

Για οποιαδήποτε εγκατάστασπ αμπελοφυτεΙας που δεν
ενταχθεΐ στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των αμπελώνων της
χώρας (Καν. ΕΟΚ 895/85).
V. Δάνεια για εγκατάσταση ελαιώνων βρώσιμων και
ελαιοποιήσιμων ποικιλιών.
Το ελαιόλαδο αντιμετωπίζει δυσχέρειες στη διεθνή
αγορά λόγω κυρίως του ανταγωνισμού των σπορελαΐων που
προσφέρονται σε πολύ μικρότερες από αυτές του
ελαιολάδου.
Για το λόγο αυτό π προσπάθεια σήμερα των
ελαιοπαραγωγικών χωρών στρέφεται στον εκσυγχρονισμό των
ελαιοφυτειών και την εγκατάσταση εντατικής μορφής
εκμεταλεύσεων με σκοπό την αύξηση των αποδόσεων κατά
δέντρο ή καλλιεργούμενη επιφάνεια και την βελτίωση της
πρωτογενούς παραγωγής με την συμπίεση του κόστους
παραγωής του προϊόντος.
Ελαιοφυτείες που βρίσκονται σε ορισμένες περιοχές
από άποψη αποδόσεων και εδαφοκλιματικών συνθηκών, λόγω
μικρών και ακανονίστων εσοδειών έχουν αρχίσει να
εγκαταλείπονται σαν ασύμφορες. Προβλέπεται συνεχώς
χρόνια ότι μόνο η εκσυγχρονισμένη δυναμική καλλιέργεια
θα μπορέσει να αποδώσει ικανοποιητικό εισόδημα στους
ελαιοπαραγωγούς.
Για τους λόγους αυτούς, μεσομακ/σμα δάνεια στον τομέα
της ελαιοκαλλιέργειας, θα χορηγούνται μόνο για τους
σκοπούς που αναφέρονται:
1. Στον εκσυγχρονισμό παλαιών ελαιοφυτειών κλασσικής
μορφής εκμετάλευσης.
0 εκσυγχρονισμός αυτός, στις περιπτώσεις βέβαια που
οι κλιματολογικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα γίνεται με

Τπν αντικατάσταση των γηρασμενων ελαιοδένδρων με νέα
ελαιοδενδρϋλια.
Την ανανέωση των γηρασμένων ελαιοδένδρων με αποκοπή του
κορμού τους, εφ’ όσον πρόκειται για αυτόριζα και ζωηρή
ποικιλίας δένδρα ώστε να εξασφαλίζεται η αναβλάστηση για
την επιτυχία της ανανέωσης.
Την τμηματική ανανέωση και υποβιβασμό της κόμης των
ελαιοδένδρων εφ' όσον ο κορμός τους βρίσκεται σε καλή
υγιεινή κατάσταση με κατάλληλο κλάδεμα.
Εξυπακούεται ότι παράλληλα σε όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, 0α πρέπει να γίνονται όλες οι απαραίτητες
συμπληρωματικές βελτιώσεις και περιποιήσεις που
αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της πρωτογενούς
παραγωγής των ελαιοφυτειών.
Ελαιοφυτείες με αραιά ελαιόδενδρα που εκσυγχρονίζονται
8α πρέπει να πυκνωθούν με την ενδιάμεση φύτευση
ελαιοδένδρων των κατάλληλων ποικιλιών.
2. Στην αξιοποίηση προσφόρων εκτάσεων σε ελαιοφόρες
περιοχές που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικότερα
με άλλες καλλιέργειες παρά μόνο με την ελαιοκαλλιέργεια.
Στην περίπτωση αυτή, δάνεια 0α χορηγούνται μόνο στους
παραγωγούς που το ειδόδημά τους στηρίζεται στην παραγωγή
των ελαιοδένδρων,
Η αξιοποίηση 8α γίνεται, με την φύτευση νέων
ελαιοδενδρυλλίων σε κατάλληλα εδάφη, τα οποία δεν είναι
μολυσμένα από ασθένειες.
Για τη χορήγηση δανείων εγκατάστασης νέων ελαιοφυτειών
απαιτείται γνωμάτευση της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας στην
οποία εκτός των άλλων 8α πρέπει να αναφέρεται η
καταλληλότητα του εδάφους και η ποικιλία (ελαιοποιήσιμη
ή βρώσιμη) που κρίνεται κατάλληλη για την αξιοποίηση των
εκτάσεων.

To ύψος των μεσ/σμων δανείων 8α είναι;
α) Για τον εκσυγχρονισμό των ελαιοφυτειών χωρίς
ποσοστικούς περιορισμούς,
β) Για νέες ελαιοιρυτεΙες :
Μέχρι 200.000 δρχ. κατά καλλιεργητΥι για εντατικ-ής μορφής
εκμεταλεύσεις πυκνής φύτευσης και χαμηλών σχημάτων.
Μέχρι 100.000 δρχ. κατά καλλιεργητή για ελαιοφυτεύσεις
σε μορφή κλασσικών ελαιώνων.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί αφορούν
το καθαρά δενδροκομικό δάνειο με το ποίο 8α
αντιμετωπίζονται οι δαπάνες αγοράς πολλαπλασιαστικού
υλικού εγκατάστασης της φυτείας και εξόδων περιποίησης
κατά τα μη παραγωγικά χρόνια. Οι πρόσθετες αναγκαίες
βελτιώσεις (περιφράξεις, αρδευτικά έργα, έγγειες
βελτιώσεις) μπορούν να καλύπτονται με πρόσθετα δάνεια
από τους αντίστοιχους σκοπούς χωρίς να συνυπολογίζονται
στα παραπάνω ανώτατα όρια για ελαιοφυτεύσεις σε μορφή
κλασσικών ελαιώνων.
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί αφορούν
το καθαρό δενδροκομικό δάνειο με το οποίο θα
αντιμετωπίζονται οι δαπάνες αγοράς πολλαπλασιαστικού
υλικού, εγκατάστασης της φυτείας και εξόδων περιποίησης
κατά τα μη παραγωγικά χρόνια. Οι πρόσθετες αναγκαίες
βελτιώσεις (περιφράξεις, αρδευτικά έργα, έγγειες
βελτιώσεις) μπορούν να καλύπτονται με πρόσθετα δάνεια
από τους αντίστοιχους σκοπούς χωρίς να συνυπολογίζονται
στα παραπάνω, ανώτατα όρια για ελαιοφυτεύσεις κατά
παραγωγό.
Διευκρινίζεται επίσης ότι είναι δυνατή η μεσ/σμη
δανειοδότηση για την εκτέλεση των αναφερομένων πιο πάνω
αναγκαίων βελτιώσεων ανεξάρτητα αν η ελαιοφυτεία
δημιουργήθηκε πριν ή μετά την
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IV. Δάνεια για επέκταση της κιτροκαλλιέργειας
Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια για την ανασύσταση και
επέκταση κιτροφυτειών στην Κρΐιτη, 3α χορηγούνται εφ'
όσον οι ενδιαφερόμενοι είναι εφοδιασμένοι με σχετική
άδεια που εκδίδεται από την Ενωση Κιτροοαραγωγών Κρήτης
στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Η Π Ι Α
I.

Ενισχυόμενες βελτιώσεις
Τα δάνεια θα χορηγούνται για την αντιμετώπιση

δαπανών κατασκευΥις κάθε τύπου θερμοκηπίων λαχανοκομίας,
ανθοκομίας και λοιπών καλλιεργειών, μαζί με τον
μηχανολογικό τους εξοπλισμό (συστ-ήματα θέρμανσης,
υδρονέφωσης. δροσισμού. άρδευσης - υδρολίπανσης,
εξαερισμού, θερομοκουρτινών κ.λ.π.)
Επίσης δάνεια θα χορηγούνται:
Για την κατασκευή χαμηλών σκεπάστρων (κάθε τύπου
χαμηλές κατασκευές)
Για την αγορά και φύτευση πολλαπλασιαστικού υλικού
πολυετών ανθοκομικών ειδών (τριανταφυλλιάς, ζέρμπερας,
στρελίτσιας, ορχιδέας σε θερμοκήπια).
Για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων
και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού (ψεκαστικά συγκροτήματα,
μηχανήματα διαλογής και συσκευασίας αυτόματου γεμίσματος
γλαστρών).
Για την κατασκευή διαφόρων πλαισιωτικών έργων μακράς
διάρκειας (αποθήκες, συσκευαστήρια, ψυγεία)
II. Δικαιούχοι
Όσοι έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις που
απαιτούν οι καλλιέργειες αυτές (ειδικά ο κλάδος της
ανθοκομίας) και διαθέτουν κατάλληλο αγρόκτημα σε περιοχή
με ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες.

ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ (3)
Ε.Δ. 110/87
Όπως είναι γνωστό, π όρδευσπ είναι ένας από τους
βασικότερους παράγοντες για τον εκσυγχρονισμό των
γεωργικών εκμεταλεύσεων, την αύξηση των αποδόσεων των
καλλιεργειών και τη βελτίωση του εισοδήματος των
αγροτών.
Οι τάσεις που κυριαρχούν σήμερα στον τομέα των αρδεύσεων
είναι:
α) Η αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων με την εκτέλεση
νέων αρδευτικών έργων και
β) Η εφαρμογή σύγχρονων αρδευτικών συστημάτων με χαμηλό
κόστος λειτουργίας, υψηλή αποτελεσματικότητα και
εξασφάλιση οικονομίας σε αρδευτικό νερό και εργατικά
χέρια.
Η Α.Τ.Ε. προς εξασφάλιση των απαραίτητων σε κάθε
γεωργική εκμετάλευση αρδευτικών μέσων, ενισχύει τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς με ανάλογα μεσ/σμα δάνειά για
την αγορά αρδευτικών ειδών (σωλήνες, αρδευτικά
συγκροτήματα, εξαρτήματα, όργανα, μηχανισμούς) και για
την εκτέλεση κά8ε είδους αρδευτικών βελτιώσεων.
Ειδικώτεροι σκοποί αρδευτικών δανείων
Οι ειδικώτεροι σκοποί του αρδευτικού τομέα, που
καλύπτονται με τα χορηγούμενα από την Α.Τ.Ε. μεσ/σμα
δάνεια είναι οι εξής;
Αγορά σωλήνων (Σιδηροσωλήνων, χαλυβδοσωλήνων.
πλαστικών σωλήνων, γενικά, σωλήνων αμιαντοτσιμέντου,
σωλήνων ταχείας σύνδεσης)
Αγορά αντλητικών μηχανημάτων (αντλιών, κινητήρων και
αντλητικών συγκροτημάτων γενικά).

Αγορά ειδικών εξαρτημάτων, μηχανισμών και λοιπών
υλικών, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευΐι
αρδευτικών δικτύων, αρδευτικών εγκαταστάσεων,
αντλιοστασίων.
Αγορά διανεμητών νερού (μεγάλων fi μικρών εκτοξευτών.
σταλακτΥιρων, sprayers) .
Αγορά οργάνων ελέγχου και ρυθμίσεων (υδρόμετρα.
μανόμετρα, τευσιόμετρα, ρυθμιστές πίεσης, ρυθμιστές
παροχι^ς, βαλβίδες εξαερισμού)
Αγορά μηχανισμών και συστημάτων αυτοματισμού
(ογκομετρικές βαλβίδες, διαφραγματικές βαλβίδες,
ηλεκτρικοί χρονοδιακόπτες, ηλεκτρικοί προγραμματιστές).
Αγορά μέσων καθαρισμού του νερού (φίλτρα,
υδροκυκλώνες).
Αγορά μέσων υδρολίπανσης (δοχεία υδρολίπανσης, αντλίες
κατανομ-ής λιπασμάτων) .
Αγορά αρδευτικών συγκροτημάτων (αυτοπροωθούμενα
συγκροτΥιματα τεχνητίις βροσχ-ής, αυτοπροωθούμενες
τροχήλατες πτέρυγες)
Ανόρυξη και σωλήνωση γεωτρήσεων.
Εκσκαφή και επένδυση πηγαδιών.
Κατασκευή υδατοδεξαμενών.
Κατασκευή φραγμάτων.
Κατασκευή δικτύων για μεταφορά και διανομή νερού με
ανοικτούς αγωγούς (διώρυγες, κανάλια, αυλάκια).
Κατασκευή δικτύων για μεταφορά και διανομή νερού σε
κλειστούς αγωγούς υπό πίεση.
Κατασκευή δικτύων εφαρμογής αρδευτικού νερού (δίκτυα
τεχνητής βροχής, δίκτυα άρδευσης

με μικρές παροχές).

Ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων.
Εκτέλεση λοιπών αρδευτικών βελτιώσεων (καλλιέργειες
πηγών, καττασκευή κτιρίων ή οικίσκων για τη στέγαση

μεγάλων αντλιοστασίων fi ι ικρών αντλπτι

' συγκροτημάτων

αντίστοιχα).
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι μεσ/σμων δανείων για αρδευτικούς σκοπούς
είναι:
α) Φυσικά fi νομικά πρόσωπα, που έχουν ιδιόκτητη ή
νοικιασμένη κτηματικοί περιουσία και ενδιαφέρονται να
εκτελέσουν ατομικά αρδευτικά έργα για τον εκσυγχρονισμό
και την καλύτερη αξιοποίηση των γεωργικών τους
εκμεταλεύσεων.
Β) Ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές οργανώσεις. ΔΟιμοι .
Κοινότητες. ΤΟΕΒ. ΓΟΕΒ. TEA που ενδιαφέρονται να
αγοράσουν αρδευτικά μηχανήματα για συλλογική χρήση ή
σκοπεύουν να εκτελέσουν ομαδικά αρδευτικά έργα στην
περιοχή τους.
Όρια και προϋποθέσεις χορήγησης δανείων
Εκτός από τους γενικούς όρους και προϋποΒέσεις που
εφαρμόζονται γενικά κατά τη χορήγηση δανείων μέσης και
μακράς προθεσμίας από την Α.Τ.Ε. (τακτοποίηση
ληξιπροθέσμων οφειλών, συμμετοχή, διασφαλίσεις), ισχύουν
για τα μεσ/σμα δάνεια της κατηγορίας αυτής και τα
ακόλουθα:
1.

Τα αγοραζόμενα με δάνεια Α.Τ.Ε αρδευτικά είδη

(σωλήνες, αντλητικά μηχανήματα, αρδευτικά συγκροτήματα,
ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, όργανα, μηχανισμοί, μπεκ,
σταλακτήρες) πρέπει να είναι καινούργια, κατάλληλα για
το σκοπό που προορίζονται, ετοιμοπαράδοτα και να
προσφέρονται σε κανονική τιμή.
Για τις περιπτώσεις αγοράς από παραγωγούς
μεταχειρισμένων αντλητικών ή αρδευτικών γενικά

μηχανημάτων. 3α εφαρμόζονται οι οδηγίες που αναφέρονται
στο Κεφ. IX της 23/85 Εγκ. Δ/γης "περί μεταχειρισμένων
μηχανημάτων".
2. Για τα αναφερόμενα αρδευτικά είδη που αγοράζονται με
δάνεια Α.Τ.Ε. 3α ζητείται από τον πωλητΥι η παροχή
εγγύησης του συννημένου στην Ε.Δ. 23/85 Τύπου
Η παροχή γενικότερα της εγγύησης αυτής 3α γίνεται
σύμφωνα με όσα αναλυτικά κα3ορίζονται στο κεφάλαιο VI
της 23/85 Εγκ. Δ/γης "Περί εγγύησης μηχανημάτων.
Αν τα αγοραζόμενα αρδευτικά είδη προορίζονται για την
κατασκευή αρδευτικού δικτύου, το οποίο έχει αναλάβει να
κατασκευάσει ο προμηδευτής των ειδών αυτών, τότε η
εγγύηση που 3α χορηγείται από αυτόν δεν 3α καλύπτει μόνο
τα πωλούμενα υλικά, αλλά 3α αναφέρεται και στην καλή
κατασκευή και λειτουργία ολόκληρου του δικτύου.
Εφ' όσον ο κατασκευαστής του δικτύου είναι άλλος, τότε
3α χορηγείται μια εγγύηση από τον προμηδευτή για τα
πωλούμενα είδη και συμπληρωματική εγγύηση από τον
κατασκευαστή για την καλή κατασκευή και λειτουργία του
δικτύου.
3. Κατά την χορήγηση δανείων για αγορά σωλήνων και
μηχανημάτων άρδευσης 8α εφαρμόζονται, σχετικά με την
προσκόμιση πιστοποιητικών καταλληλότητας, του ΙΓΕΜΚ του
Υπουργείου Γεωργίας, όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στο
Κεφάλαιο VII της 23/85 Εγκ. Δ/γης περί "Πιστοποιητικών
καταλληλότητας μηχανημάτων".
4. Η επιλογή και προμήδεια αρδευτικών ειδών και η
εκτέλεση αρδευτικών βελτιώσεων από φυσικά πρόσωπα και
συν/κες οργανώσεις που ενισχύονται με Μ/Μ δάνεια για
αρδευτικούς σκοπούς, 3α γίνεται με αποκλειστικά δική
τους ευδύνη, χωρίς την ανάμιξη της Τράπεζας.

Οι δανειοδοτούμενοι από την Α.Τ.Ε. Οργανισμοί
(ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ) 3α προΒαΙνουν στπν προμήθεια ειδών και τπν
εκτέλεση αρδευτικών έργων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
από τους Νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, ενώ οι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ακολουθούν τη
διαδικασία που καθορίζεται από τον Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων.
5. Σημειώνεται ότι δεν πρέπει, για ευνόητους λόγους να
ενθαρρύνεται η αγορά με Μ/Π Α.Τ.Ε. Β/Κ
αντλιοσυγκροτημάτων ισχύος πάνω από η HP, θα συστήνεται
δε στους ενδιαφερόμενους να προτιμούν όπου είναι δυνατόν
Η/Κ ή Π/Κ αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία όπως είναι
γνωστό έσουν μικρότερο κόστος λειτουργίας.
6. Για την δανειοδότηση αγοράς αρδευτικών μηχανημάτων
γενικά είτε αυτά είναι προέλευσης εσωτερικού είτε είναι
προέλευσης εξωτερικού, είναι απαραίτητη η προσκόμιση από
τους ενδιαφερόμενους ειδικών "βεβαιώσεων προέλευσης των
αγοραζομένων μηχανημάτων" σύμφωνα με όσα ορίζονται για
την αγορά γεωργικών μηχανημάτων γενικά στην Ε.Δ. 23/Θ5
(Κεφ. VII- σελ. 7)
V. Δάνεια για εκτέλεση γεωτρήσεων ή πηγαδίων
Α. Εξέταση αιτήματος και έγκριση δανείου
Η εξέταση αιτήματος που αφορά την ανόρυξη γεώτρηση!
ή την εκσκαφή πηγαδίου θα γίνεται με την ακόλουθη σειρά:
1. 0 ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στο Κατάστημα ΑΤΕ της
περιοχής του την σχετική αίτηση δανεισμού.
2. θα γίνεται από την Γεωτεχνική Υπηρεσία του Κατ/τος
επιτόπια καταρχήν εξέταση και διερεύνηση του αιτήματος
από πλευράς σκοπιμότητας και οικονομικής ευστάθειας του
έργου.

Στις περιοχές που υπαρχουν δεσμεύσεις fi
περιοριστικά μέτρα για την ανόρυξπ γεώτρησης "h την
εκσκαφΐι πηγαδίων 3α ζητούνται από τον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει σχετικΥι άδεια της αρμόδιας Δ/νσης t Τμίιματος
Εγγείων Βελτιώσεων της περιοχής του. για την εκτέλεση
της βελτίωσης.
3.

Εφ’ όσον από την προκαταρκτική εξέταση υπάρχουν

θετικές προϋποθέσεις για την ικανοποίοη του αιτήματος θα
συστήνεται στον ενδιαφερο.μενο να προχωρήσει στην
ανόρυξη της γεώτρησης ή την εκσκαφή του πηγαδίου, υπό
τον όρο που θα τονίζεται κάθε φορά ιδιαιτέρως ότι στην
περίπτωση που δεν θα εξασφαλιοτεί ικανοποιητική παροχή
και καταλληλότητα νερού για άρδευση ή δεν θα υπάρχει
δυνατότητα οικονομικής εκμετάλευσης της παροχής (πολύ
μεγάλο βάθος άντλησης) δεν θα είναι δυνατή η
δανειοδότησή του.
Η κατασκευή γεώτρησης μπορεί να γίνει είτε με
μηχανήματα της Τοπικής μονάδας Εγγείων βελτιώσεων του
Υπουργείου Γεωργίας ή από ιδιώτη τεχνικό, που διαθέτει
ανάλογα μηχανήματα και εμπειρία, ενώ η εκσκαφή και
επένδυση πηγαδιού γίνεται, ως γνωστό κατά κανόνα από
εξειδικευμένα ιδιωτικά συνεργεία.
Εξυπακούεται ότι κατά την εξέταση αιτημάτων
δανεισμού για την κατασκευή γεωτρήσεων θα συστήνεται
στους ενδιαφερόμενους να προτιμούν για την εκτέλεση των
βελτιώσεων αυτών τις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τμήματα
Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας.
Για την εκτέλεση γεωτρήσεων με το μηχανολογικό εξοπλιομό
του Υπ. Γεωργίας, θα ακολουθείται η περί γραφόμενη στην
παράγραφο (Β) του κεφαλαίου αυτού.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΦΟΔΙΑ
Η Α.Τ.Ε., όπως είναι γνωστό, δανειοδοτεί τους
παραγωγούς (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) για τπν απόκτπσπ
των μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπών εφοδίων, που είναι
χρΥισιμα και κατάλληλα για την εκτέλεση των εργασιών των
εκμεταλεύσεών τους.
Με τα δάνεια αυτά επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του
εξοπλισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλεύσεών, η
αύξηση της παραγωγικότητάς τους και η μείωση του κόστους
παραγωγΥις. Στον τομέα αυτό, το έργο της Α.Τ.Ε. υπήρξε
σημαντικό και είχε γενικότερη ευεργετική επίδραση στην
οικονομία των παραγωγών.
Όταν λέμε "μτιχάνημα" εννούμε κάδε τεχνική συσκευή
που για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί μηχανική δύναμη.
Οταν λέμε "εργαλείο" εννούμε κάδε τεχνική συσκευή
που για τη λειτουργία του χρησιμοποιείται μυϊκή δύναμη.
Όταν λέμε "εξάρτημα" εννοούμε κάδε όργανο που δεν
χρησιμοποιείται ξεχωριστά αλλά προσαρμόζεται στα
μηχανήματα ή εργαλεία.
Τέλος στα "λοιπά εφόδια" περιλαμβάνεται κάδε άλλο
είδος που έχει γεωργική χρησιμότητα, αλλά δεν ανήκει σε
καμιά από τις κατηγορίες που προαναφέρδηκαν.
Είδη μηχανημάτων - εργαλείων και εφοδίων που αγοράζονται
Δάνεια χορηγούνται, για την αγορά κάδε είδους
μηχανήματος, εργαλείου και εφοδίου που είναι χρήσιμο για
την άσκηση του γεωργικού, κτηνοτροφικού. βιοτεχνικού,
αλιευτικού και δασικού επαγγέλματος.
Σημειώνεται ότι για την αγορά μηχανημάτων που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύδυνσης Γεωργίας

Βιομηχανιών 3α ακολουθούνται οι οδηγίες της Δ/νσης
αυτ-ής.
Ενισχυόμενες κατηγορίες παραγωγών
1. Παραγωγοί που καλλιεργούν επαρκείς σχετικά εκτάσεις
ιδιόκτητες ή νοικιασμένες με μακροχρόνιες μισθώσεις fi
διατηρούν Βιώσιμες μονάδες (κτηνοπτηνοτροφικές,
αλιευτικές, δασικές, βιοτεχνικές κ.λ.π.) με την
προϋπόθεση της οικονομικής απασχόλησης του γεωργικού
μηχ/τος που θα αγοραστεί.
2. Παραγωγοί που εκμεταλεύονται ανεπαρκείς
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ιδιόκτητες ή νοικιασμένες, εφ'
όσον κριθεΐ ότι η απόκτηση και διατήρηση των μηχ/των θα
είναι οικονομικά συμφέρουσα με την πρόσθετη απασχόλησή
τους και σε εργασίες τρίτων, με πληρωμή.
3. Ατομα που ενδιαφέρονται για επιχειρηματική και μόνο
εκμετάλευση ενός μηχανήματος. Τέτοια αιτήματα
θαικανοποιούνται μόνο, αφού πρώτα σταθμιστούν με προσοχή
οι ανάγκες της περιοχής που έχει τη δραστηριότητά του ο
ενδιαφερόμενος, στο είδος του μηχ/τος που θα αγοραστεί
(επάρκεια ή όχι στην περιοχή σε όμοια μηχανήματα) και η
οικονομική σκοπιμότητα αγοράς του.
Πάντως οι παραγωγοί που επιθυμούν τη δανειοδότησή
τους για αγορά μηχανημάτων πρέπει να καταθέσουν στο
Υποκ/μα. εκτός από την αίτηση και προσφορά του πωλητή
για το μηχάνημά που πρόκειται να αγοράσουν, πληροφοριακό
φυλλάδιο (PROSPECTUS) όπου αυτό είναι δυνατό και ότι
άλλο κρίνεται απαραίτητο από τις Υπηρεσίες της Τάπεζας.
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων
Πέρα από τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις
(τακτοποίηση ληξ/σμων οφειλών, συμμετοχή, διασφαλίσεις
κ.λ.π) που ισχύουν για τη χορήγηση οποιοσδήποτε

μεσομακροπρόθεσμου δανείου, για τα δάνεια της κατηγορίας
αυτ-ής ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
1. Τα μηχανήματα που πρόκειται να αγοραστούν με δάνειο
της Α.Τ.Ε., όπως και τα εξαρτήματά τους πρέπει να είναι
καινούργια, κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται,
ετοιμοπαράδοτα και να αγοράζονται σε κανονική τιμή.
Για τις περιπτώσεις αγοράς από παραγωγούς
μεταχειρισμένων μηχ/των. 8α ακολουθούνται οι οδηγίες του
πιο κάτω ειδικού κειραλαίου.
2. Κατά τη δανειοδότηση θα ζητείται απαραίτητα από τον
πωλητή η παροχή εγγύησης του συννημένου τύπου, για την
καλή κατασκευή και λειτουργία του καινούργιου μηχ/τος.
Στο έντυπο της εγγύησης είναι δυνατό να περιληφθεί
κάθε άλλος όρος που κρίνεται σκόπιμος ή αναγκαίος ύστερα
από συννενόηση βέβαια με το Νομικό Σύμβουλο του
Υποκ/τος.
Τρόπος προμήθειας των μηχανημάτων
Οι δανειοδοτούμενοι (Φυσικά Πρόσωπα και Συν/κες
Οργανώσεις) θα επιλέγουν από μόνοι τους, χωρίς την
ανάμιξη της Τράπεζας τα μηχανήματα που επιθυμούν να
αγοράσουν.
Ειδικά για την αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγων
από τις Συν/κες Οργανώσεις μπορεί να μην διενεργείται
ούττε μειοδοτικός διαγωνισμός.
Οι δανειοδοτούμενοι από την Α.Τ.Ε. Οργανισμοί (ΤΟΕΒ
κ.λ.π.) θα φροντίζουν οι ίδιοι για τη διενέργεια των
προμηθειών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τους Νόμους,
που διέπουν τη λειτουργία τους κ.λ.π.
Για τη δανειοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Δήμοι - Κοινότητες) για την προμήθεια μηχανημάτων, θα

ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται από τον Κώδικα
Δαίμων και Κοινοτήτων.
Τρόπος και διαδικασία απόδοσπς των δανείων
Για τον τρόπο και τπ διαδικασία απόδοσπς των
δανείων για αγορά μπχ/των. εργαλείων και εφοδίων, θα
ακολουθούνται οι σχετικές οδπγίες που ισχύουν για όλες
τις περιπτώσεις χορήγπσπς μεσομακροπρόθεσμων δανείων.
Για τπν καλύτερη όμως και πιο λεπτομερή ενημέρωση
των υπηρεσιών της Τράπεζας κρίθπκε σκόπιμο να σημειωθούν
εδώ και τα ακόλουθα:
α. Τρόπος απόδοσης δανείων
Για την απόδοση των δανείων απαιτείται 1) Τιμολόγιο
εξοφλημένο, 2) Εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας
του μηχ/τος και 3) Δελτίο ελέγχου και απόδοσης της
Γεωτεχνικής Υπηρεσίας.
1. Τιμολόγιο
Πάνω στο σώμα του Τιμολογίου του προμηθευτή θα γίνεται
ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωσή τπυ (που θα φέρει και τη
σφραγίδα της επιχείρησής του) ότι δεν έχει χορηγηθεί
ούτε έχει συνομολογηθεί καμιά έκπτωση επί της αξίας του
μηχανήματος και ότι σε περίπτωση τυχόν χορήγησης
έκπτωσης στο μέλλον αναλαμΒάνει τπν υποχρέωση να
ειδοποιήσει αμέσως την Α.Τ.Ε.
2. Εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας
Εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον αναγνωρισμένο
αντιπρόσωπο σύμφωνα με όσα ανφέρθπκαν στο σχετικό
κεφάλαιο.
3. Δελτίο ελέγχου και απόδοσης της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας
Το δελτίο αυτό συντάσσεται μετά τπ διαπίστωση
α) της καταλληλότητας του εφοδίου, εργαλείου ή
μηχανήματος που

πρόκειται να αγοραστεί, με Βάση την

έκθεση δοκιμής του ΙΓΕΜΚ, σε όποιες περιπτώσεις

απαιτείται τέτοια, Β) τπς ετοιμότητας παράδοσης του
εφοδίου, εργαλείου ή μηχανήματος, γ) της αναγραφής από
τον πωλητή πάνω στο εξοφλημένο τιμολόγιο πώλησησς των
τεχνικών χαρακτηριστικών και των στοιχείων αναγνώρισης
του μηχανήματος, δ) της ύπαρξης πινακίδας πάνω σ' αυτό
που να αναγράφει τα κυριότερα αναγνωριστικά στοιχεία
του, ε) της ύπαρξης οδηγιών χρήσης και συντήρησης του
μηχ/τος που να έχουν εγκριδεί από το ΙΓΕΜΚ του
Υπουργείου Γεωργίας, εφ' όσον δεν πρόκειται για
αυτοπροωδούμενα μηχανήματα. Για τα μηχανήματα που δεν
είναι αυτοπροωθούμενα οι παραπάνω οδηγίες 3α
συντάσσονται με την ευθύνη των κατασκευαστών ή των
εισαγωγέων και δεν χρειάζεται να έχουν θεώρηση από το
ΙΓΕΜΚ.

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΓΓΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (4)
Από στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από
έρευνα των αρμοδίων υππρεσιών τπς Τράπεζας διαπιστώνεται
ότι η χώρα μας, με τις 8εριζοαλωνιστικές μπχανές που
υπάρχουν, είναι στο σύνολό τπς κορεσμένπ.
Υπόψπ αυτού καθορίζονται τα ακόλουθα:
Προκειμένου για αγορά νέων θεριζοαλωνιστικών
μηχανών π Τράπεζα θα δανειοδοτεί μόνο ενδιαφερόμενες
Συν/κες Οργανώσεις και σε περίπτωση απροθυμίας αυτών,
ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν με σιτηρά την
απαιτούμενπ έκταση ιδιόκτητη -ή νοικιασμένη για την πλήρη
και συμφέρουσα εκμετάλευση των μηχανών.
Το μέγεθος της έκτασης αυτής θα προσδιορίζεται από
τις περιφερειακές υπηρεσίες με κοινό πρακτικό.
Προκειμένου για αντικατάσταση παλιών θεριζοαλωνιστικών
μηχανών καθώς και για την εξόφληση χρεών που προέρχονται
από την αγορά τέττοιων μηχανημάτων, εκτός από τις
Συν/κες Οργανώσεις, μπορούν να δανειοδοτηθούν και ομάδες
παραγωγών ή και μεμονωμένοι παραγωγοί εφ' όσον :
α) Εχουν ανάγκη αντικατάστασης του κατεχόμενου
μηχανήματος που θα διαπιστώνεται από τις περιφερειακές
Υπηρεσίες.
β) Δεν υπάρχει στην περιοχή τους ενδιαφερόμενη Συν/κη
Οργάνωση για την αγορά καινούργιων θεριζοαλωνιστικών
μηχανών. Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη
δανειοδότηση αυτή και από ομάδες και από μεμονωμένους
παραγωγούς θα προτιμούνται οι ομάδες.
γ) Καλλιεργούν με σιτηρά έκταση, ιδιόκτητη ή νοικιασμένη
τουλάχιστον 600 στρέμματα και έχουν τη δυνατότητα κατά
την εκτίμηση των περιφερειακών να εκμεταλευτούν στην

περιφέρεια κάθε Γεωτεχνικτίς Επιθ/σπς πλΥιρως και
οικονομικά τα μπχ/τα που πρόκειται να αγοράσουν
Την ευθύνη για τον αποκλεισμό εικονικών μισθώσεων θα
φέρουν εξ ολοκλ-ήρου οι περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι
μισθώσεις των κτημάτων θα είναι πολυετείς και
αδιάβλητες.
Η έρευνα για την ύπαρξη f) μη ενδιαφέροντος από
Συν/κους φορείς θα γίνεται από τις περιφερειακές
υπηρεσίες της Α.Τ.Ε. σε συνεργασία με τις Συν/κες
Οργανώσεις την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Νομαρχιακά
Συμβούλια κάθε περιοχής.
Δάνεια για την αγορά μηχανών προς επιχειρηματική
αποκλειστικά εκμετάλευση δεν θα χορηγούνται.
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
(Ογκομετρικές συσκευές, πνευματικοί ή μηχανικοί,
σιτομεταφορείς, μηχανικά συστήματα συλλογής αραβοσίτου)
Η χορήγηση δανείων για την αγορά παρελκόμενων
θεριζοαλωνιστικών μηχανών, θα γίνεται χωρίς κανένα
περιορισμό σε ότι αφορά την καλλιεργούμενη με δημητριακά
έκταση (σιτηρά ή αραβόσιτο), θα πρέπει όμως:
Να εξασφαλίζεται η παραγωγική αξιοποίηση τους (πλήρης
απασχόληση, οικονομική εκμετάλευση, καλή λειτουργία,
συντήρηση, διασφάλιση των μηχ/των).
Για το στοιχείο αυτό θα επιγνωματεύει η Γεωτεχνική
Επιθεώρηση της περιφέρειας.
0 κάτοχος του μηχανήματος να έχει την κυριότητά του
ή να έχει πληρώσει τουλάχιστον το 50% της αξίας του.
Οι ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερες από μια
θεριζοαλωνιστικές μηχανές θα ενισχύονται για τα
παρελκόμενα μιας και μόνο μηχανής.

Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατΥι η χορΐιγτισπ μεσ/σμων
δανείων για την επισκευΥι 3εριζοαλωνιστικών μηχανών,
χωρίς επίσης τον περιορισμό της καλλιεργούμενης έκτασης
με σιτηρά.
ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Για την αγορά βαμΒακοσυλλεκτικών μηχανών
δανειοδοτούνται:
α. Συν/κες Οργανώσεις
6. Ομάδες παραγωγών η παραγωγοί που καλλιεργούν με
βαμβάκι ιδιόκτητες fi μισθωμένες εκτάσεις, οι οποίες
εξασιραλί ζουν την πλήρη αξιοποίηση των μηχ/των αυτών.
Οι Υπηρεσίες της Τράπεζας μπορούν να δέχονται
ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης χωραφιών για καλλιέργεια
βαμβακιού οτις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να
προσκομισθούν συμβολαιογραφικά και εφ' όσον πείθονται
πως δεν πρόκειται για εικονικές μισθώσεις.
0 προσδιορισμός της ελάχιστης έκτασης καλλιέργειας
που απαιτείται για την παραγωγική αξιοποίηση του μηχ/τος
θα γίνεται από τις περιφερειακές Υπηρεσίες με βάση τα
τεχνικοοικονομικά δεδομένα (αξία μηχανών και καυσί^ν,
ημερομίσθια, κόστος συλλογής με άλλα μέσα) κάθε
συγκεκριμένου αιτήματος.
Για διευκόλυνση σας αλλά και για μια βαθύτερη και
επιστημονική εδραιωμένη μελέτη-αξιολόγηση των σχετικών
αιτημάτων, επισυνάπτομε έντυπο σχέδιο γνωμάτευσης με
σχετικό παράδειγμα. Το παράδειγμα αυτό έχει ενδεικτική
μόνο αξία και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσαρμόζονται
τα στοιχεία του προς τις οικονομοτεχνικές συνθήκες κάθε
περιοχής. Το ίδο έντυπο μετά από διόρθωση- προσαρμογή
ορισμένων στοιχείων, θα χρησιμοποιείται και για την
αξιολόγηση των αιτημάτων που αναφέρονται στην αγορά

9εριζοαλωνιστικών ρηχανών, μηχ/των συγκομιδής τεύτλων,
μεγάλων αυτοπροωθούμενων χορτοκοπικών μηχανών.
Αιτήματα Γεωργικών Συν/σμων για αγορά
μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων προς εξυπηρέτπση
των βαβμακοσυλλεκτικών τους μηχανών.
Η συλλογή του βαμβακιού με μηχανικά μέσα και η
μεταφορά τους στους τόπους αποθήκευσης είναι εργασίες
που απαιτούν από τη φύση τους, αυξημένες δαπάνες
εξαιτίας της υψηλής τιμής αγορά και του υψηλού κόστους
λειτουργίας των απαιτουμένων μηχανημάτων.
Στόχος των προσπαθειών μας πρέπει να είναι π
συμπίεση του κόστους τόσο με τη χρήση των κατάλληλων
μηχ/των όσο και με τη σωστή οργάνωση της όλης εργασίας.
Η μεταφορά του προϊόντος, γνωστό είναι ότι μπορεί να
γίνει με διάφορα μέσα, περισσότερο ή λιγότερο

δαπανηρά.

Είναι επομένως θέμα αξιολόγησης και επιλογής των
μέσων αυτών για την οικονομικότερη εκτέλεση της
εργασίας.
Στο σημερινό στάδιο των εξελίξεων, λαμβάνοντας υπόψη
όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το πρόβλημα, σαν
προσφορότερες λύσεις εκτιμούνται οι ακόλουθες;
1.

Αγορά και χρήση από τους συνεταιρισμούς διαξ.

ελκυστήρων που θα συνοδεύονται από ικανό αριθμό
ρυμουλκούμενων οχημάτων, κατάλληλα διασκευασμένων με την
προύπόθεση όμως ότι οι ελκυστήρες αυτοί θα μπορούν να
απασχολούνται και τον υπόλοιπο χρόνο σε εργασίες του
Συν/σμου και των μελών του.
2. Χρησιμοποίηση των μεταφορικών μέσων των παραγωγών της
ομάδας ή των συνετ/ρων και
3. Αγορά από τον Συνεταιρισμό με δάνεια Α.Τ.Ε. ορισμένου
αριθμού κατάλληλων ρυμουλκούμενων οχημάτων τα οποία θα
θέτει στη διάθεση των μελών του για τη μεταφορά του

προίοντος τους, στα εκκοκιστΐιρια με δικά τους πλέον
ρυμουλκά μέσα.
Οι παραπάνω λύσεις θεωρούνται ενδεδε ιγμένες νια·ϊ·1 :
Η χρι^σπ αυτοκινήτων γενικά επιβαρύνει το κόστος
συλλογής-μεταιροράς και το καθιστά μπ ανταγωνιστικό (σε
σύγκριση με εκείνο των ιδιωτών επιχειρηματιών).
Η χρήση μεταχειρισμένω αυτοκινήτων άπτεται
συναλλαγματικών θυσιών, όπως βέβαια και η προηγούμενη
περίπτωση και δεν εγγυάται την οικονομικότητα της
λειτουργίας τους στη διάρκεια οτυ χρόνου. Επί πλεόν
προκαλεί συσσώρευση φθαρμένου υλικού στη χώρα και
ταυτόχρονα απαλλαγή απ' αυτό των ξένων αγορών.
Η χρησιμοποίηση ρυμουλκούμενων οχημάτων τονώνει την
εγχώρια βιομηχανία κατασκευής τέτοιων μηχανημάτων,
διευκολύνει περισσότερο στην παράδοση του προίοντος στα
εκκοκιστήρια, όπυ σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις
ελλείψει αποθηκευτικού χώρου, παράλληλα δε αυξάνει την
ετήσια απασχόληση των ελκυστήρων και καθιστά
οικονομικότερη τη χρήση τους.
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
Επισημαίνεται η ανάγκη εξοπλισμού της γεωργίας με
ξηραντήρια αραβοσίτου τόσο για την προώθηση της υπόψη
καλκλιέργειας όσο και για την εξυπηρέτηση της παραγωγής.
Ανάλογο είναι και το ενδιαφέρον του Υπουργείου Γεωργίας
στον Τομέα αυτό του εξοπλισμού.
Για τους λόγους αυτούς στις περιοχές που εφαρμόζεται η
καλλιέργεια του αραβοσίτου και υπάρχει προοπτική αύξησής
της οι περιφερειακές Υπηρεσίες θα πρέπει να ενημερώνουν
τις Συν/κες Οργανώσεις και να προπαγανδίζουν την αγορά
ξηραντήριων από αυτές κατά προτίμηση ή από ομάδες

αραΒοσιτοκαλλιεργητών -ή ακόμη και από προοδευτικούς
μεγαλοκαλλιεργητές αραβοσίτου.
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΜΦΩΝΕΣ
Το ύψος των δανείων που 8α χορηγούνται για αγορά
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιμφώνων μπορεί να φθάνει σε
ποσοστό μέχρι 70% της απαιτούμενης δαπάνης αγοράς και
εγκατάστασης τους.
Δάνεια για τον ανωτέρω σκοπό 0α χορηγούνται:
α) Στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την αγορά και
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιμφώνων στα σπίτια τους, που
βρίσκονται εκτός της περιοχ-ής των πολεοδομικών
συγκροτημάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
β) Σε μη αγρότες που κατοικούν όμως μόνιμα σε αγροτικές
περιοχές (χωριά- κωμοπόλεις μέχρι 10.000 κατοίκους) για
την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιμφώνων στα
σπίτια τους που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.
ΜΕΣ/ΣΜΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το ύφος των δανείων που θα χορηγούνται για την
αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών
(κεντρικές μονάδες επεξεργασίας) και του απαραίτητου
μηχ/κου εξοπλισμού (εκτυπωτές, TERMINALS, πληκτρολόγια)
μπορεί να φθάνει μέχρι το 70% της απαιτούμενης δαπάνης
αγοράς και εγκατάστασΥις τους.
Δάνεια για τον ανωτέρο σκοπό θα χορηγούνται σε όλες τις
γεωργικές i\ κτηνοτροφικές επιχειρήσεις που οι
δραστηριότητές τους δικαιολογούν τη χρησιμοποίηση και
πλήρη αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Όλα τα σχετικά αιτήματα δανειοδότησης που αφορούν αγορά
ηλεκτρονικών υπολογιστών θα διαβιβάζονται μαζί με τις

κοινές απόψεις - προτάσεις των αρμοδίων

οργάνων και τ<

δικαιολογπτικά τπς Εγκ. Δ/γης 321/Θ5 στις Κεντρικές
ΥππρεσΙες τπς Τρπεζας (Δ/νσπ Αγροτικής ΠΙστπς - Τμήμα
Δανείων Μ.Μ. Προθεσμίας, Δ/νπ5 Οργάνωσπς - Τμήμα
Πλπροφοριακών Συστπμάτων και Δ/νσπ Φυτικής Παραγωγής Τμήμα Εκμπχάνισπς τπς Γεωργίας και Βελτιώσεων) για
τελική αντιμετώπισπ.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (2)
I. Ενισχυόμενοι σκοποί - Δικαιούχοι
Δάνεια 8α χορηγούνται σε κά8ε μελισσοτρόφο που
ασχολεΐται fi προτ18εται να ασχολπ8εΙ με τη μελισσοκομία
για τπν αγορά κυψελών, σμηνών, μελιτοεξαγωγέων,
αντισκΐινων και λοιπών μελισσοκομικών εφοδίων.
II. Δάνεια σε μελισσοκόμους για την αγορά κυψελών από το
εμπόριο
Εφ’ όσον υπάρχουν απο8έματα κυψελών. προμή8ειας
Α.Τ.Ε. και δεν επαρκούν για την κάλυψη των σχετικών
αναγκών 8α χορηγούνται δάνεια στους ενδιαφερόμενους για
την προμΥι8εια κυψελών από το εμπόριο. Η δανειοδότηση
αυτ-ή μπορεί να καλύπτει ολόκληρη την εμπορικΥι αξία των
κυψελών

ανάλογα με τον τύπο τους και με βάση τα

τιμολόγια των πωλητών.
III. Δάνεια για την αγορά μελισσοσμηνών
Κάνουμε γνωστό ότι παρά τις προσπά8ειες που έγιναν
για τη μη εξαπλωση της ΒαρροΙκ·ής ακαρίασης των μελισσών,
η ασδένεια αυτΥι έχει ΐ^δη εξαπλω8εί σ' όλα σχεδόν τα
διαμερίσμτα της χώρας και μόνο ελάχιστος νησιωτικός
χώρος μένει ακόμη αμόλυντος.
Υστερα από τη διαπίστωση αυτή και δεδομένου ότι και
το αρνητικό ακόμη αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης
των μελισσοσμηνών δεν εγγυάται την υγιεινή κατάστασή
τους, δεμ υπάρχουν πλέον οι λόγοι που επάβαλλαν την
προσκόμιση από τους μελισσοκόμους πιστοποιητικού υγείας
των μελισσοσμηνών, που αγοράζονται με δανειοδότηση της
Τράπεζας.
Επομένως η χορήγηση μεσ/σμων δανείων για την αγορά
μελισσοσμηνών 8α γίνεται χωρίς να εξετάζεται η υγιεινή
κατάσταση τους, πλήν όμως οι ενδιαφερόμενοι

μελισσοτρόφοι 3α καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση ότι ούτε η
Α.Τ:Ε. ούτε ο πωλητής έχει ευθύνη για ζημιές που τυχόν
πρκληθούν στα αγοραζόμενα σμήνη, λόγω προσβολής τους από
τη Βαρροική αααακαρίαση.
Πάντως η Πολιτεία εντείνει τα μέτρα επαγρύπνησης,
ώστε να μην εξαπλωθεί η ασθένια και στην υπόλοιπη
νησιωτική περιοχή που δεν έχει μέχρι σήμερα μολυνθεί.
Υπ ’ όψη αυτού ευνόητο είναι στα μεσ/σμα δάνεια για
την αγορά μελισσοσμηνών από μολυσμένη περιοχή και
μεταφορά τους σε αμόλυντη περιοχή δεν θα χορηγούνται.
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
Η δανειοδότηση 8α παρέχεται για την αντιμετώπιση των
δαπανών κατασκευής θαλάμων εκτροφής μεταξοσκωλήκων και
γενικά για την ανάπτυξη της "σηροτροφίας".
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ
Το,μεσομακροπρόθεσμα δάνεια για την καλλιέργεια
σπαραγγιού θα πρέπει να είναι αναλόγου ύψους που να
καλύπτουν για κάθε περίπτωση όλες τις δαπάνες που οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
από δικά τους διαθέσιμα (σε μετρητά, εφόδια και
εργασία), τόσο για την εγκατάσταση νέων φυτειών
σπαραγγιού, οσο και για την περιποίησή τους στα πρώτα
τρία (3) χρόνια που δεν είναι παραγωγικά.
Πιο συγκεκριμένα τα δάνεια θα χορηγούνται για την
αντιμετώπιση των δαπανών προετοιμασίας του εδάφους,
προμήθειας ριζωμάτων, χημικών και οργανικών λιπασμάτων,
εξόδων για την εγκατάσταση φυτειών τα τρία (3) πρώτα
χρόνια και θα αποδίδονται τμηματικά ανάλογα με την
πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑΣ
Τα Υποκ/τα 3α χορηγούν ανάλογα μεσ/σρα δάνεια για
την κάλυψη δαπανών, που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση
για την εγκατάσταση νέων φυτειών αγγινάρας (προετοιμασία
εδάφους, βασικοί λίπανση, προμ-ήθεια ξηρόφυτων και φύτευσή
τους).
Τα δάνεια 8α χορηγούνται σε ενδιαφερόμενους
παραγωγούς που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις
σχετικές δαπάνες από δικά τους διαθέσιμα (σε μετρητά,
εφόδια και εργασία)

.

θα δανειοδοτούνται μόνο οι νέοι καλλιεργητές που
εγκαθιστούν για πρώτη φορά φυτείες αγγινάρας.
Η προμήθεια των ξηρόφυτων αγγινάρας θα γίνεται από
συστηματικά φυτώρια ή από υγιείς φυτείες τρίτων. Η
προέλευση και η καταλληλότητα του πολλαπλασιαστικού
αυτού υλικού θα πιστοποιείται από την οικεία Λ/νση
Γεωργίας.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
α. Δημιουργία πολυετών φυτειών φράουλας
Τα δάνεια θα χορηγούνται για την αντιμετώπιση δαπανών
προμήθειας φράουλας απαλλαγμένων ιώσεων, προέλευσης
εξωτερικού ή αναγνωρισμένων φυτωρίων εσωτερικού και κάθε
φύσης εξόδων (περιλαμβανομένων και της απολύμανσης του
εδάφους) για εγκατάσταση πολυετούς φυτείας και
περιποίησή της κατά τον πρώτο χρόνο.
Β. Σκέπαστρα φυτειών φράουλας
Η ενίσχυση θα παρέχεται για αντιμετώπιση
δαπάνηςπρομήθειας των υλικών κατασκευής του σκελετού των
σκεπάστρων.
γ. Μεσ/σμη δανειοδότηση παραγωγών για την προμήθεια
φυτών φράουλας για θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

Etvai δυνατόν στους παραγωγούς που καλλιεργούν μονοετή
φράουλα στο θερμοκήπιο και στπν πράξπ. διατπρούν τις
φυτείες τους αντί μιας, δύο καλλιεργπτικές περιόδους να
χορηγούνται μεσ/σμα δάνεια διετούς διάρκειας, για την
προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτών φράουλας),
ψυγείου ή όχι, απαλλαγμένου από ιώσεις προέλευσης
εξωτερικού ή εσωτερικού (από Κρατικά φυτώρια ή από
ιδιωτικά που λειτουργούν με ειδική άδεια του Υπουργείου
Γεωργίας).
Με τα δάνεια αυτά μπορούν σε όσες περιπτώσεις κρίνεται
σκόμπιμο, να αντιμετωπίζονται και οι δαπάνες
εγκατάστασης της φυτείας.
Διευκρινίζεται ότι για τους παραγωγούς που
επιθυμούν την ανανέωση της φυτείας φράουλας κάθε χρόνο,
η σχετική δαπάνη θα αντιμετωπίζεται με βραχ/σμη
δανειοδότηση σύμφωνα με τις οδηγίες της Ά/νσης Αγροτικής
Πίστης - Τμήμα Βραζ/σμων Χορηγήσεων.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
Τα δάνεια θα χορηγούνται για την αντιμετώπιση
δαπανών εγκατάστασης του συστήματος ανάρτησης
προπαρασκευής εδάφους, αξίας μοσχευμάτων λυκίσκου,
χημικών και οργανικών λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων,
εφοδίων καθώς και για την καλλιέργεια και περιποίηση της
φυτείας κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασής της.
Επίσης θα χορηγείται ανάλογο δάνειο για την αγορά
του αναγκαίου για την καλλιέργεια του λυκίσκου
μηχανολογικού εξοπλισμού.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
α. Εγκατάσταση φυτειών

Τα δάνεια θα χορηγούνται σε ήδη καλλιεργητές και σε
όσους επιθυμούν να ασχοληθούν για πρώτη φορά με την
καλλιέργεια πολυετών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
σε συνεργασία με τις κατά τόπους Υπηρεσίες του
Υπουργείου Γεωργίας.
Με τα δάνεια αυτά θα καλύπτονται οι δαπάνες
προετοιμασίας του εδάφους, αγοράς πολ/κου υλικού,
λιπασμάτων, φαρμάκων και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται
για την επιτυχή καλλιέργεια και περιποίηοη των φυτειών
στα 2-3 χρόνια μέχρι να μπούν σε πλήρη παραγωγή .
6. Κτιριακός και μηχανολογικός εξοπλισμός
Δάνεια θα χορηγούνται στους συλλέκτες αυτοφυών και
καλλιεργητές αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών για την
αντιμετώπιση των αναγκών της παραγωγής τους (αποθήκες υπόστεγα, μπχανήματα καλ/γειας συλλογής), καθώς και για
τήν αγορά μηχανημάτων αναγκαίων για την πρώτη
επεξεργασία της παραγωγής (αποστεκεχωτήρες, πρέσσες).
Επίσής δάνεια θα χορηγούνται και στους ασχολούμενους με
την αξιοποίηση και εμπορία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (καλ/μένων ή αυτοφυών) για τον
απαραίτητο κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό μέχρι
διάθεσης της παραγωγής τους στηνεσωτερική ή εξωτερική
αγορά.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΉΣ
Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπΐις Νομισματικών και
Πιστωτικών θεμάτων, είναι δυνατΐι η χορ-ήγηση από την
Α.Τ.Ε. μεσ/σμων δανείων για την αγορά καταναλωτικών
αγαθών.
Τα δάνεια αυτά σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση θα
δίνονται με τους εξ-ής όρους και προϋποθέσεις:
Ι.Δικαιύχοι δανείων είναι οι κατά κύριο επάγγελμα
γεωργοί.
0 χαρακτηρισμός του ενδιαφερομένου σαν αγρότη θα
γίνεται με βάση τα όσα ισχύουν στις περιπτώσεις
χορ-ήγησης δανείων για "Αγροτική στέγαση" και "εξαγορά
Δάνειο μπορεί να χορηγηθεί ή στον αγρότη σύζυγο ή στη
σύζυγο εφ' όσον η ίδια ασχολείται με τη γεωργία.
2. Τα χρηματοδοτούμενα είδη θα πρέπει να είναι είδη
διαρκείας. όπως ψυγεία, κουζίνες, θερμάστρες, πλυντήρια,
διάφορες ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π. τα οποία θα είναι
οπωσδήποτε εγχώριας παραγωγής και θα αγοράζονται μέσω
των Συν/κων Οργανώσεων.
3. Τα δάνεια θα καλύπτουν το 80^ της αξίας του
αγοραζομένου είδους και μέχρι ποσού δρχ. 25.000 κατά
ανώτατο όριο.
4. Απόδοση δανείων
Τα δάνεια θα αποδίδονται μετά την προσκόμιση
τιμολογίου ή εξοφλητικής απόδοσης ή διατακτικήςαπευθείας
στις μεσολαβούσες Συν/κες Οργανώσεις

ΠΕΣΤΡΟΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (5)
Στους συστηματικούς εκτροφείς πέστροιρας, θα
χορηγούνται βραχ/σμα δάνεια για την αντιμετώπιση των
δαπανών αγοράς αποκλειστικά και μόνο ιχθυοτροφών , μέχρι
ποσού δρχ. 14.000 για κάθε χιλιάδα τελικού πληθυσμού. ΘΟ
ιχθυδίων για κάθε τετραγωνικό μέτρο υδάτινης επιφάνειας.
Οι απώλειες των ιχθυδίων που εκτρέφονται πρέπει να
υπολογίζονται σε ποσοστό 20% πάνω στον αρχικό πληθυσμό,
στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόφη κατά τη χορ-ήγηση
των δανείων.
Προϋπόθεση χορΐιγησης του δανείου -ή εξασφάλιση της
παροχ-ής κατάλληλου νερού 1 λίτρου/1". για βάρος 100
χιλ/μων πληθυσμού, που εκτρέφεται, τελικού βάρους 250
γραμ. περίπου το άτομο.
Η απόδοση του δανείου θα γίνεται τμηματικά, σ' όλη
τη διάρκεια της εκτροφ-ής, ανάλογα με τις ανάγκες που
παρουσιάζονται και πάντοτε ύστερα από διαπιστώσεις της
Γεωτεχvικf^ς Υπηρεσίας για την πορεία της εκτροφής των
φαριών και τον πληθυσμό που εκτρέφεται. Το ποσό του
δανείου δεν θα ξεπερνά τις 14. δρχ για κάθε ιχθύδιο.
Η λήξη των πεστροφοξαλλιεργητικών βραχ/σμων
δανείων, θα καθορίζεται μέσα στους 14 μήνες από την
εκκόλαψη των αυγών, χρονική διάρκεια που χρειάζεται για
ν' αποκτηθεί το ιδανικό μέσο βάρος των 250 γραμμαρίων,
για κάθε ιχθύδιο (πέστροφα).
Ανώτατο όριο βραχ/σμου δανείου για κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
πεστροφοτροφείων που εκμεταλεύεται στην περιοχή ενός ή
πρισσοτέρων Υποκ/των μέχρι 2.000.000.

ΚΥΠΡΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Στους σημαντικούς εκτροφείς κυπρίνων. 8α
χορηγούνται βραχ/σμα δάνεια, για την αντιμετώπιση των
δαπανών αγοράς αποκλειστικά και μόνο ιχ8υοτροφών. μέχρι
ποσού δρχ, 30.000, για κάδε χιλιάδα ιχδυδίων που
εκτρέφονται στα ιχδυοτροφεία τους τελικούς πληδυσμούς
350 ψαριών για κά8ε στρέμμα.
Οι απώλειες των ιχδυδίων που εκτρέφονται μπορούν να
φδάσουν σε ποσοστό μέχρι 30% για τα μικρά ιχδύδια fi 80%
για το γόνο, πάνω στον αρχικό πληθυσμό.
Προυπόδεση χορηγτίσεως του δανείου, η εξασφάλιοη παροχ-^ς
νερού 0,21itra/l" για κάδε στρέμμα δεξαμενών εκτροφής.
Το ανωτέρω ποσό του δανείου δα χορηγείται σταδιακά, σ'
όλη τη διάρκεια της εκτροφής, όπως καδορίζεται για την
πεστροφοκαλλιέργεια και δα εξαντλείται μόνο εφ' όσον το
μέσο βάρος για κάδε ιχδύδιο δεν δα είναι μικρότερο από
500 γραμμάρια.
Ανώτατο όριο βραχ/σμου δανείου για κάδε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον αριδμό των κυπρινοτροφείων
που εκμεταλεύεται στην περιοχή ενός ή περισσοτέρων
Υποκ/των μέχρι δρχ. 400.000.
ΧΕΛΟΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΑ
Στους συστηματικούς εκτροφής χελιών δα χορηγούνται
βραχ/σμα δάνεια, μέχρι ποσού δρχ. 20.000 για κάδε
χιλιάδα χελιών. που εκτρέφονται στα ιχδυοτροφεία τους,
τελικού πληθυσμού 16.000 άτομα το στρέμμα, για ν'
αντιμετωπίσουν αποκλειστικά, τις δαπάνες για την αγορά,
μικρών χελιών, βάρους μέχρι 50 γραμμαρίων το άτομο και
ιχθυοτροφών.

Στην περίπτωση έναρξης της εκτροφής με χέλια βάρους
πάνω από 50 γραμμ. 8α μειώνεται ανάλογα το δάνειο που
εξυπακούεται ότι 8α χορηγείται μόνο για την αγορά
ιχ8υοτροφών.
Οι απώλειες στα χέλια που εκτρέφονται εφ' όσον
γίνεται έναρξη της εκτροφής με άτομα βάρους μέχρι 50
γραμμαρίων μποτρεί να φΟάσουν σε ποσοστό 30% στον αρχικό
πληθυσμό.
Προϋπόθεση χορήγησης του δανείου η εξασφάλιση νερού
8ερμογ]κρασίας 17-25 *0 με παροχή 0.2 λίτρα/1"
τουλάχιστον κατά στρέμμα, όταν εκτρέφεται πληθυσμός
μέχρι 7000 χελάκια/στρ. Πάνω από 7000 χελάκια στο
στρέμμα είναι αναγκαία πιο μεγάλη παροχή νερού ανάλογα
με την πυκνότητα του πληθυσμού (π.χ. για πληθυσμό με
16.000 άτομα στο στρέμμα 8α χρειάζονται 4 λίτρα/1" και
πάνω).
Το ανωτέρω ποσό του δανείου 8α χορηγείται σταδιακά σ ’
όλη τη διάρκεια της εκτροφής, όπως καδορίζεται για την
πεστροφοκαλλιέργεια και 8α εξαντλείται όταν το μέσο
βάρος γιο κά8ε χέλι φ8άνει τα 150 γραμμάρια.
Ανώτατο όριο βραχ/σμου δανείου για κά8ε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον αρι8μό των χελοτροφείων που
εκμεταλεύεται στην περιοχή ενός ή περισσοτέρων Υποκ/των
μέχρι 250.000 δρχ.
Για όλες τις ανωτέρω ιχθυοκαλλιέργειες, την έκταση
των υδροστασίων, δεξαμενών των ιχθυοτροφείων 8α
διαπιστώνει η Γεωτεχνική Υπηρεσία του Υποκ/τος.
Τις επί πλέον δαπάνες που 8α απαιτούνται για την
ολοκλήρωση των εκτροφών (εργατικά, μεταφορικά τροφίμων,
ηλεςκτρικό ρεύμο, για την άλεση των τροφών) κα8ώς και τα
έξοδα διοικήσεως και λειτουργίας όλων των ανωτέρω
ιχδυοτροφείων, 8α αναλαβάινουν την υποχρέωση να

αντιμετωπίζουν οι δανειoλfmτες ιχδυοτρόφοι από δικά τους
χρήματα.
Άλλες υδατοκαλλιέργειες (οστρακοκαλλιέργεια.
βατραχοκαλλιέργεια).
Για υδατοκαλλιέργειες άλλων ειδών εκτός πέστροφας,
κυπρίιων και χελιών λόγω τπς ιδιάζουσας φύσεως των
εκμεταλεύσεων αυτών οι σχετικές αιτήσεις δανεισμού
ανεξάρτητα από το ύψος των δανείων 3α εξακολουθήσουν να
υποβάλλονται στο Κεντρικό Κατάστημα για κρίση και λήψη
αποφάσεως κατά τα γνωστά.
Επίσης αιτήματα για τα πέρα των ορίων δικαιοδοσίας των
Υποκαταστημάτων ποσά, καθώς και για ποσά μεγαλύτερα των
ανωτέρω ορίων δανείων που καθορίζονται ανωτέρω κατά
περίπτωση θα διαβιβάζονται στο Κεντρικό Κατάααστημα για
κρίση και λήψη αποφάσεως.
Τα ανωτέρω όρια δανείων θα εξαντλώνται μόνο όταν
συντρέχουν όλες οι σχετικές προϋποθέσεις καλής
χρησιμοποίησης και ομαλής απόδοσης τους, υπόψη
πάντοτεκαι των πραγματικών αναγκών κάθε αλιευτικής
εκμετάλευσης.
Η απόδοση των δανείων θα γίνεται μέσα στο ενιαίο όριο
μετρητών, που έχουν στη διάθεσή τους τα Υποκ/τα για
βραχ/σμα "καλλιεργητικά"

ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ (6)
Η βοοτροφία είναι ένας από τους βασικότερους
κλάδους τπς κτηνοτροφίας μας. συμμετέχει στο ακαθάριστο
κτπνοτροφικό εισόδημα κατά 25% περίπου και αποτελεί
συμπληρωματικό κλάδο απασχόλησης των αγροτών μας.
Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μςα γύρω στις 130.000
βοοτροφικές εκμεταλεύσεις. βασικά οικογενειακής μορφής
που διατηρούν περίπου 800.000 ζώα. από τα οποία 350.000
είναι αμελγόμενες αγελάδες, οι εκμεταλεύσεις αυτές στην
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικτής κατεύθυνσης.
Η ελληνική αγορά είναι ελλειματική σε προϊόντα
βοοτροφίας. αφού ο κλάδος αυτός καλύπτει σε κρέας και
γάλα το 45-50% των αναγκών μας.
Με σωστό προγραμματισμό, ανάλογες επενδύσεις, με
βελτίωση του εκτρεφομένου ζωικού πληθυσμού, των συνθηκών
εκτροφής και διατροφής των ζώων είναι δυνατό να μειωθεί
το έλλειμα αυτό.
Η Α.Τ.Ε στα πλαίσια της υλοποίησης των στόχων της
Πολιτείας για την Αγροτική Ανάπτυξη της χώρας μας. εκτός
από τεχοοργανωτική στήριξη που παρέχει σε αγρότες και
οργανώσεις, χορηγεί μεσ/σμα δάνεια για την ίδρυση νέων
μονάδων επέκταση, εκσυγχρονισμό παλαιών, όλων των
παραγωγικών κατευθύνσεων του κλάδου της βοοτροφίας.
Αγελαδοτροφία - γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης
Για ίδρυση, επέκταση εκσυγχρονισμό αγελαδοτροφικών
εκμεταλεύσεων. γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης πέρα από
τις γενικές για τη δανειοδότησή τους προϋποθέσεις (καλή
συναλλακτική τάξη, διασφαλίσεις δανείου, κτηνιατρικές
άδειες κ.λ.π.) την έφεση και εμπειρία ως προς τον κλάδο,
τη δυνατότητα ευχερούς διάθεσης του παραγομένου γάλακτος

ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση π βιωσιμότητα
και η παραγωγικότητα των υπό ίδρυση μονάδων, οι
ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να διαθέτουν κατά ελάχιστο
όριο 3 στρέμματα ποτιστικά ιδιόκτητης

μισθωμένης γης

ανάλογο αριθμό ξηρικών στρεμμάτων κατά αγελάδα Υι έγκυο
μοσχίδα με διάρεκια μίσθωσης 5 χρόνια και περισσότερο.
Σημειώνεται ειδικά ότι;
Το μέγεθος των ιδρυομένων ti επεκτε ινόμενων
αγελαδοτροφικών μονάδων θα καθορίζεται βασικά από τις
δυνατότητες του φορέα.
Είναι δυνατοί η ενίσχυση των εκμεταλεύσεων για την
αγορά αγελάδων

μοσχίδων βελτιωμένων φυλών εγχώριας

κατά προτίμηση προέλευσης
για αναπαραγωγή μοσχίδων

για τη διατflpnσn κατάλληλων
με σκοπό τη συμπλήρωση του

δυναμικού των μονάδων ή αντικατάσταση υπερηλίκων και
ακατάλληλων ζώων.
Στην περίπτωση που τα βοοειδή αναπαραγωγής εισάγονται
από το εξωτερικό θα πρέπει να πληρούν ορισμένες τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναγράφονται σε σχετικές αποφάσεις του
Υπουργείου Γεωργίας για να τύχουν επιδότησης.
Αγελαδοτροφία - Κρεατοπαραγωγικής κατεύθυνσης
Οι προϋποθέσεις δανειοδότησης φορέων που θα
επιδοτηθούν στην κρεατοπαραγωγική αγελαδοτροφία (εξ
υπαρχής μονάδων ή επέκταση υπαρχουσών) δεν διαφέρουν
γενικά εκείνων που ήδη αναφέρθηκαν, προκειμένου για την
γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφία (καλή συναλλακτική τάξη,
εμπειρία, έφεση κ.λ.π.)
Η εξασφάλιση φθηνών ζωοτροφών αποτελεί όπως και
στην περίπτωση της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας
βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των εκμεταλεύσεων
της μορφής αυτής.

Ετσι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να έχουν
εξασφαλίσει τπν ελεύθερη διατροφΥι των ζώων τους σε
επαρκείς και κατάλληλους βοσκοτόπους τουλάχιστον για 7
μτ^νες το χρόνο και να διαθέτουν ανάλογη έκταση γης, για
την παραγωγ-ή των αναγκαίων για τους υπόλοιπους μήνες του
χειμώνα, χονδροειδών ζωοτροφών.
Πάχυνση μόσχων
Ενισχύονται ενδιαφερόμενοι φορείς για ίδρυση,
επέκταση ή εκσυγχρονισμό μονάδων πάχυνσης μόσχνκνκαι
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μονάδες οικογενειακής
μορφής.
Καυ στην περίπτωση αυτή όπως και στις δύο προηγούμενες,
θα εξετάζονται παράλληλα προς τις γενικές προϋποθέσεις
δανειοδότησης (διασφαλίσεις, συναλλακτική τάξη κ.λ.π) οι
προϋποθέσεις εκείνες ποϋ θα στηρίξουν την βιωσιμότητα
της υπό ίδρυση - επέκταση μονάδας όπως η εμπειρία και
έφεση του φορέα ως προς το αντικείμενο, τα διαθέσιμα
εργατικά χέρια, με ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα
εξασφάλισης βασικά από δικής τους παραγωγή των αναγκαίων
χονδροειδών ζωοτροφών.
0 ενδιαφερόμενος φορέας θα διαθέτει τουλάχιστον 0.5-1
ατρέμμα ποτιστικό ιδιόκτητο ή μισθωμένο για κάθε ένα
μοσχάρι πάχυνσης.

ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Η συστηματικ-ή χοιροτροφία είναι καινούργιος σχετικά
παραγωγικός κλάδος για τπ χώρα μας.
Γι' αυτό και έγιναν ορισμένα σφάλματα από έλλειψπ
ανάλογης εμπειρίας.
Οι επικίνδυνες όμως φάσεις ξεπεράστπκαν, αφού
αποδείχθηκε ότι η Eλληvικf1 χοιροτροφία μπορεί να
επιβιώσει μέσα στον ανταγωνισμό της Ε.Ο.Κ.
Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
χοιροτροφίας 0α πρέπει βέβαια να ληφ8ούν και άλλα
πρόσθετα μέτρα αρμοδιότητας Α.Τ.Ε. και Πολιτείας.
Η απαιτούμενη πείρα και η επιχειρηματικοί νοοτροποία
αποκτΟιθηκαν ενώ τέθηκαν σε εφαρμογΟι αναπτυξιακά Εθνικά
και Κοινοτικά Προγράμματ και είναι φυσικό να αναμένεται
η βελτίωση της παραγωγικότητας των μονάδων που θα τις
καταστΟισει πιο αποδοτικές και επομένως περισσότερο
ανταγωνιστικές.
0 Ελληνας καταναλωτΟις συνήθισε το χοιρινό κρέας να
το χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο στη διατροφή του.
Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι στην τελευταία
ΙΟετία η ετήσια κατ' άτομο κατανάλωση αυξήθηκε από 7,2
κιλά που ήταν το 1973 σε 20 κιλά το 1983.
Παρά το γεγονός ότι π κατανάλωση του χοιρινού κρέατος
αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα
σοβαρά περβώρια αύξησης.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε από την αναμενόμενη
περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου
προίόντος, αλλά και ανα λάβουμε υπόψη ότι η μέση ετήσια
κατ' άτομο κατανάλωση χοιρινού κρέατος στις χώρες της
Ε.Ο.Κ ξεπερνά τα 40 κιλά και ακόμα ότι είναι σκόπιμο να
αποκατασταθεί μέρος της κατανάλωσης ερυθρών κρεάτων, στα

οποία είμαστε έντονα ελειματικού με τπν μεγοιλύτερπ
κατανάλωσπ λευκών κρεάτων, που μπορούν να παραχθούν.
ΛΙγω σημαντικής αύξησης της ζήτησης του χοιρινού κρέατος
χωρίς παράλληλη αύξηση της παραγωγής, ο βαθμός
αυτάρκειας της χώρας μας σε χοιρινό κρέας παρουσιάζεται
συνεχώς μειομένως από το 1975 και μετά.
Συγκεκριμένα ενώ π παραγωγή χοιρινού κρέατος το
1975 ήταν 110 χιλ. τόννοι και οι εισαγωγές 1,5 χιλ.
τόννοι το 1983 η παραγωγή διαμορφώθηκε στο επίπεδο των
147 χιλ. τόννων και παρουσίασε για πρώτη φορά πτωτική
τάση (το 1982 ήταν 145 χιλ. τόννοι) ενώ οι αντίστοιχες
εισαγωγές έφθασαν το 1983 τους 50 χιλ. τόννους περίπου.
Πρέπει επομένως να καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγής χοιρινού
κρέατος. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να προέλθει από την
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των λειτουργούντων
μονάδων και τη δημιουργία νέων βιώσιμων μονάδων.
Οι δανειοδοτούμενοι φορείς για την ίδρυση νέων
χοιροτροφικών μονάδων θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογη
εμπειρία του κλάδου, επιχειρηματικές ικανότητες και να
προσφέρουν οι ίδιοι και τα μέλη της οικογένειάς τους την
προσωπική τους εργασία στην εκμετάλευση.
Απαραίτητη εξάλλου προϋπόθεση δανειοδότησης είναι η
εξασφάλιση της απαιτούμενης ιδιόκτητης Οικοπεδικής
έκτασης και της ανάλογης συμμετοχής

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
Η αινοπροΒατοτροφία είναι βασικός κλάδος της
κτηνοτροφίας. Συμμετέχει κατά 40% και περισσότερο στο
κτπνοτροφικό εισόδημα της χώρας.
Το γάλα, το κρέας, το μαλλί και τα δέρματα
είναι προ ιόντα πρώτης ανάγκης για την εθνική μας
Οικονομία.
Η χώρα μας είναι ελλειματική σε γάλα συνολικά και
σχεδόν αυτάρκης σε αιγοπρόβειο κρέας.
Η αιγοπροβατοτροφία είναι ο περισσότερο
προσαρμοσμένος κλάδος της κτηνοτροφίας στις
εδαφοκλιματικές

συνθήκες της χώρας και όπως ασκείται

σήμερα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλού
κόστους παραγωγής έναντι των άλλων κλάδων της
κτηνοτροφίας.
Είναι κλάδος ανταγωνιστικός και μέσα στον χώρο της
Ε.Ο.Κ. που είναι ελλειματική σε προϊόντα
αιγοπροβατοτροφείας. Η βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων αυτών, με την καλή οργάνωση των μονάδων
παραγωγής και επεξεργασίας και την ουσιαστική συμμετοχή
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων των κτηνοτρόφων στην
μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων τους, μπορούν να
δημιουργήσουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για παραπέρα
αξιόλογη αύξηση της παραγωγής, καθώς και για εξαγωγές.
Όλα όμως αυτά προϋποθέτουν τη βελτίωση των συνθηκών
άσκησης του επαγγέλματος του αιγοπροβατοτρόφου. πράγμα
που μπορεί να γίνει με την αναδιάρθρωση των
αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλεύσεων από άποψη μεγέθους,
την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στη διατροφή (επέκταση
ευσιρημένων ζωοτροφών) το στάβλισμά κ.λ.π. μεταχείριση
των ζώων (μηχανικό άρμεγμα, τάισμα)

Η Α.Τ.Ε. στα πλαίσια υλοποίπσης των στόχων του
προγράμματος της Πολιτείας για τπν ΑγροτικΥι Ανάπτυξη της
χώρας μας, πέρα από την τεχνικΥι και οργανωτικ-ή βοτι8εια
που παρέχει στους αγρότες και τις οργανώσεις τους,
χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια σε όσους ενδιαφέρονται να
ιδρύσουν νέες αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

να

επεκτείνουν, να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν
υπάρχουσες.
Συγκεκριμένα χορηγεί μεσοπρόθεσμα δάνεια για τους εξής
σκοπούς:
Για κτίσματα (ποιμνιοστάσια, αποθήκες ζωοτροφών,
κ.λ.π) που πρέπει να είναι απλές και φθηνές κατασεκυές
για να εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των
ζώων.
Για τον απαραίτητο μηχ/κο εξοπλισμό (αμελητικές
μηχανές, αναμικτήρες ζωοτροφών, σιροκοπτικά μηχανήματα
κ.λ.π.).
Για ζώα βελτιωμένων φυλών (από το εσωτερικό ή το
εξωτερικό) ή και από τα καλύτερα της περιοχής.
Για σιρούς
Για διάφορα πλαισιωτικά έργα (ύδρευση, διαμόρφωση
χώρων, εγκατάστασης μονάδας κ.λ.π.)
Για βοσκοτόπους (αγορά, έργα βελτίωσης και
αξιοποίησης βοσκοτόπων).
Για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό μιας
αιγοπροβατοτροφικής μονάδας εξετάζονται:
Η καταλληλότητα του φορέα, οι γνώσεις του η
εμπειρία του, οποιαδήποτε σχέση με τη δραστηριότητα.
0 βαθμός αυτάρκειας σε παραγόμενες στην περιοχή
τροφές σε συνδυασμό με την ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων
βοσκοτόπων.

Για τις περιπτώσεις σταβλισμένπς μορφής μονάδων με
βελτιωμένα ζώα 8α πρέπει ο φορέας να εξασιραλίζει 1
στρέμμα ποτιστικού χωραφιού για κά3ε 6 αιγοπρόβατα.
Τα χωράφια αυτά 8α πρέπει κατά βάσπ να είναι ιδιόκτητα.
Μπορεί όμως να είναι και νοικιασμένα αλλά με διάρκεια
τουλάχιστον 5 χρόνων.
Η διά8εση των προΐόντω ν (κυρίως του γάλακτος) να
είναι εξασφαλισμένη. Να υπάρχουν δηλαδή τυροκομεία ή
εργαστάσια γάλακτος στην περιοχή που 8α λειτουργήσει

η

μονάδα ή να υπάρχει παράδοση στην τυροκόμηση του
γάλακτος από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.
0 βα8μός εντατικοποιήσεως μιας αιγοπροβατοτροφικής
μονάδας κα8ώς και το μέγε8ος της καθορίζονται από:
Τη δυνατότητα του φορέα να αντιμετωπίσει τα
αυξημένα ήροβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας μιας
εντατικοποιημένης μονάδας.
Το διατιθέμενο από την οικογένεια κατάλληλο
εργατικό δυναμικό.
Το βαθμό αυτάρκειας της μονάδας σε ιδιοπαραγόμενες
ζωοτροφές (1 στρεμ ποτιστικού χωραφιού για 6
αιγοπρόβατα). Η Πολιτεία για να βοηθήσει την εξέλιξη του
κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας που έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την εθνική οικονομίο, καθιέρωσή ορισμένα
κίνητρα Εθνικές (Αναπτυξιακός Νόμος 1262/Θ2 κ.ο.) και
Κοινοτικές (οδηγίες 159/72. 268/75 αποφ. 83/387/ΕΟΚ
κ.λ.π)

επιδοτήσεις φορείς παρέχονται στους φορείς

(Δήμοι, Κοινότητες, Συν/κες Οργανώσεις, ομάδες παραγωγών
και παραγωγοί) που ενδιαφέρονται για την ίδρυση νέων
σύγχρονων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, τπν εκτέλεση
έργων βελτίωσης και αξιοποίησης βοσκοτόπων καθώς και για
τον εκσυγχρονισμό μονάδων που

λειτουργούν.

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (θ)
Με τον όρο "Γεωργικές Βιομτιχανίες"χαρακττ)ρΙ ζονται
σύμφωνα με τον Ν. 4035/1960 (Αρθρο 16, παρ. 1) και το
Π.Δ. 227/87 (ΦΕΚ 100Α/23—6-87) οι βιομηχανίες εκείνες
των οποίων οιεγκαταστάσεις αποσκοπούν στη διαλογή,
τυποποίηση και συσκευασία, επεξεργασία ή συντήρηση
φυτικών, κτηνοτροφικών ή αλιευτικών προϊόντων κατά το
πρώτο μετά την παραγωγή συγκομιδή τους στάδιο.
Αποτελούν απαραίτητα έργα υποδομής για την καλύτερη
αξιοποίηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και την
προώθηση της στον κατάλληλο χρόνο και χώρο σε μορφή που
ανταποκρίνεται στη σημερινή ζήτηση τυποποιημένων και
Βελτιωμένων γεωργικών προϊόντων, θεωρούνται προέκταση
της πρωτογενούς παραγωγικής διαδικασίας (κάθετη οργάνωση
παραγωγής) και αποτελούν δικλείδα ασφαλείας, για την
κατοχύρωση των συμφερόντων των παραγωγών
γεωργοκτηνοτρόφων και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης.
Για να μη δημιουργέίται σύγχυση ως προς τον
χαρακτηρισμό ορισμένων βιομηχανιών ως γεωργικών οι
βιομηχανίες αυτές καθορίστηκαν περιοριστικά με τα Β.Δ.
202/1968, Β.Δ. 479/1970 και Π.Δ. 200/1973 που
γνωστοποιήθηκαν με σχετικές εγκύκλιες διαταγές στο
παρελθόν. Με το Π.Δ. 227/87 (ΦΕΚ. 100Α/23-6-87)
καταργήθηκαν τα παραπάνω διατάγματα και καθορίστηκαν ως
γεωργικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις οι
εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στη διαλογή τυποποίηση και
συσκευασία επεξεργασία ή συντήρηση φυτικών κτηνοτροφικών
ή αλιευτικών προϊόντων κατά το πρώτο μετά την παραγωγή ή
συγκομιδή τους στάδιο.

Ετσι με το Π.Δ. 227/87 χαρακτηρίστηκαν ως γεωργικές
οι ακόλουθες βιοτεχνικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:
Α. βιομηχανίες ζάχαρης και υποπροϊόντων αυτΐις:
1.

Εγκαταστάσεις παραγωγτ^ς συσκευασίας και τυποποίησης

ζάχαρης.
Β. Βιομηχανίες οινοποίησης
1 . Οινοποιεία.
2.

Εγκαταστάσεις παραγωγής, μηλίτη οίνου και οίνου

φρούτων.
Γ. Βιομηχανίες τροφίμων
1. Ορυζόμυλοι (αποφλοίωση, διαχωρισμός στίλβωση)
2.

Επαρχιακοί αλευρόμυλοι πλήρως άλεσης σιτηρών.

3.

Εκκοκιστήρια αραβοσίτου

4. Εγκαταστάσεις παραγωγής αμυλωδών και προϊόντων αμύλου
5. Ζυμωτήρια κριθαριού
6. Ειδικοί αποθηκευτικοί χώροι (silos)

για αποθήκευση

δημητριακών και λοιπών γεωργικών προϊόντων.
7. Εγκαταστάσεις παραγωγής πρωτεϊνών και λοιπών
προϊόντων
8. Εγκαταστάσεις παραγωγής προτηγανισμένης πατάτας,
πατάτας CHIPS, νυφάδων αραβοσίτου και παρόμοιων
προϊόντων
9. Εγκαταστάσεις καθαρισμού, διαλογής, απολύμανσης
τυποποίησης και αποθήκευσης σπόρων σιτηρών και των
λοιπών φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
10. Εγκαταστάσεις διαλογής και συσκευασίας οπωρών
επιτραπέζιων σταφυλιών, κηπευτικών και ξηρών καρπών.
11. Εγκαταστάσεις αποπρασινισμού εσπεριδοειδών
12. Εγκαταστάσεις αποξηράνσεως γεωργικών προϊόντων
13. Εγκαταστάσεις απεντόμωσης γεωργικών προϊόντων
14. Εγκαταστάσεις διαλογής- συσκευασίας καπνόφυλλων
15. Εγκαταστάσεις απόληψης και επεξεργασίας μέλιτος

'*

16. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης καπνών
17. Εγκαταστάσεις τυποποίησης κατεψυγμένων γεωργικών
προϊόντων.
18. Εγκαταστάσεις παραγωγής παστεριωμένου γάλακτος και
γάλακτος (UHT) μακράς διαρκείας.
19. Εγκαταστάσεις παραγωγής συμππκνωμένου και
κονιοποίημένου γάλακτος.
20. Τυροκομεία, βουτηροκομεία και εγκαταστάσεις
παραγωγής γιαούρτης.
21. Κέντρα συλλογής αποθήκευσης, μεταφοράς
γαλακτοκομικών προϊόντων.
22. Κέντρα θηλασμού.
23. Ζωοαγορές
24. Σφαγεία, πτηνοσφαγεία
25. Εγκαταστάσεις κοπής και τυποποίησης κρέατος
26. Κρεατοαγορές
27. Αλλαντοποιεία, κονσερβοποιεία κρέατος, εγκαταστάσεις
παρασκευής καπνιστών και αλίπαστων κρεάτων.
28. Εγκαταστάσεις ωοσκόπησης, ταξινόμησης και
συσκευασίας αυγών, εκκολαπτήρια, κτηνοτροφικές και
πτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις.
29. Εγκαταστάσεις παρασκευής σκόνης αυγών.
30. Εγκαταστάσεις άλεσης ή πολτοποίησης γεωργικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων για την παρασκευή ζωοτροφών.
31. Εγκαταστάσεις τεμαχισμού και άλεσης χαρουπιών και
διαχωρισμού χαρουπόσπορου.
32. Εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας σταφίδων
(κορινθιακής και σουλτανίνας)
33. Εγκαταστάσεις πιπεριού και συναφών
34. Εγκαταστάσεις συντήρησης λαχανικών σε ξύδι άλμη
άλλα

και

35. Εγκαταστάσεις παρασκευής χυμών οπωρών σταφυλών και
κηπευτικών ως και παστερίωσης και συμπύκνωσης και
συσκευασίας αυτών.
36. Εγκαταστάσεις παρασκευής πούλπας οπωρών και
λαχανικών
37. Κονσερβοποποιεία (νωπών καρπών και κηπευτικών)
38. Εγκαταστάσεις παρασκευής τοματοπολτού
39. Εγκαταστάσεις παρασκευής μαρμελάδων και
σακχαρόπηκτων κίτρων.
40. Εγκαταστάσεις παραγωγής σακχαροπήκτων και γλυκών
κουταλιού.
41. Εγκαταστάσεις αποφλοίωσης αραχίδας.
42. Αν8αγορές και κέντρα τυποποίησης και διάθεσης
λουλουδιών
43. Κέντρα συλλογής και αποθήκευσης βιομηχανικών φυτών.
44. Εγκαταστάσεις παραγωγής τουρσιών, συντήρησης κίτρων
αμπελόφυλλων και άλλων.
45. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μαστίχας Χίου και
προϊόντων της. όπως μαστιχέλαιο.
46. Εγκαταστάσεις παραγωγής πυτιάς και προϊόντων που
προκαλούν ζύμωση.
Δ. Βιομηχανίες ελαίων και λιπών.
1. Ελαιουργία (ελαιολάδου) και ελαιοδεξαμενές
2. Εγκαταστάσεις τυποποίησης ελαιολάδου.
3. Σπορελαιουργία
4. Εγκαταστάεις παρασκευής, επεξεργασίας και συσκευασίας
βρώσιμων ελαιών.
5. Εγκαταστάσεις μεταποίησης ελιών σε παράγωγα προϊόντα.
6. Εγκαταστάσεις αξιοποίησης ελαιοπυρήνα.
Βιομηχανίες ινών φυτικής και ζωικής προέλευσης

1. ΕκκοκιστΥιρια βαμβακιού
2. Εγκαταστάσεις αναππησης βαμβάκων μεταξοσκώληκα
3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κλωστικών φυτών
ΣΤ. Βιομηχανίες
προ ίόντων.

βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αλιευτικών

1. Εγκαταστάσεις εκτροω-ής ψαριών και καρκινοειδών
(ιχΒυογεννπτικοί σταθμοί).
2. Εγκαταστάσεις συγκέντρωσης, διαλογ-ής εξυγίανσης και
συσκευασίας αλιευμάτων και οστρακοειδών.
3. Ιχθυόσκαλες αλιευτικοί σταθμοί
4. Ψαραγορές
5. Πλοία- Εργοστάσια αλιευμάτων.
6. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων
αλιευμάτων (τεμαχισμός, αποδερματοποίσπ. τυποποίηση,
φιλετοποίηση) συμπεριλαμβανομένων των μαλακοστράκων και
οστρακοειδών).
7. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυγών ψαριών
θ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλιπάστων αλιευμάτων
9. Κονσερβοποιεία αλιευμάτων
10. Εγκαταστάσεις καπνίσματος αλιευμάτων.
11. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κονσερβοποιείας
οστρακοειδών και καρκινοειδών.
12. Εγκαταστάσεις παραγωγής ιχθυάλευρων και ιχθυελαίων.
Ζ. Διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας
γεωργικών προϊόντων
1. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αρωματικών φυτικών
προϊόντων για παραγωγή φυσικών αιθέραιων λαδιών.
2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας δαφνόφυλων λουλουδιών
φιλύρας και λοιπών δασοπονικών ειδών.

3.

Εγκαταστάσεις πρόψυξτις διατήρησης σε ψύξη και

κατάψυξης των ευπαθών τροφίμων και λοιπών γεωργικών
κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων, καθώς και
εφαρμογών της ψύξης για την επεξεργασία και συντήρηση
των προϊόντων αυτών..
Η. Βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου και δασικών προϊόντων
1. Εγκαταστάσεις πρίσης ξύλου.
2. Εγκαταστάσεις ξήρανσης, άτμισης και εμπτισμού ξύλου.
3. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ρητίνας
4. Εγκαταστάσεις κατασκευής ξυλοκιβωτίων για διακίνησή
αγροτικών προϊόντων

ΛΙΑΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Τα δάνεια διακρίνονται:
1. Σε μεσοπρόδεσμα (διάρκειας μέχρι 20 χρόνια) για
επενδύσεις σε κτιριακές και μπχανολογικές βελτιώσεις τί
εξοπλισμό μονάδων γεωργικών βιομηχανιών, που ιδρύονται fi
επεκτείνοντα (συμπλΥιρωση, επέκταση, εκσυγχρονισμός,
βελτίωση κ.λ.π.)
2. Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις (κυκλοφοριακό κεφάλαιο
•ή μονιμότερου χαρακτήρα, εγγυητικές επιστολές) σε
μονάδες που λειτουργούν με ενέχυρο τα προϊόντα που
παράγονται (με τυποποίηση, συντήρηση, επεξεργασία και
μεταποίηση) τα υλικά συσκευασίας και την πρώτη ύλη.
Η εκτίμηση του απαιτούμενου πάγιου κεφαλαίου είναι
σχετικά ευχερέστερη εφ' όσον οι τεχνικές μελέτες όπου
στηρίζονται οι επενδύσεις είναι σωστές και δεν
υπόκεινται σε αναθεωρήσεις.
Αντίθετα ο προσδιορισμός του κυκλοφοριακού
κεφαλαίου είναι δυσχερέστερος, γιατί δεν επηρεάζεται
μόνο από τον κύκλο εργασιών αλλά και από την ταχύτητα
κυκλοφορίας των αποθεμάτων.
Τι επιδιώκεται με τα δάνεια προς Γεωργικές βιομηχανίες
Με τα δάνεια (μεσ/σμα - βραχ/σμα) δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για αύξηση της παραγωγικότητας των
γεωργικών βιομηχανιών για καλύτερη αξιοποίηση της
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, με συνέπεια να
επιταγχύνονται ευνοϊκά οικονομικά αποτελέσματα για την
εθνική Οικονομία, τη μονάδα και τους παραγωγούς.
Με την βιομηχανική επεξεργασία των αγροτικών
προϊόντών επιταγχύνονται εξαγωγές και καλύτερες τιμές
για τους γεωργοκτηνοτρόφους.

Επίσης προστατεύονται οι μικροπαραγωγοί από τους
κερδοσκόπους που εκμεταελύονται την οικονομικοί τους
αδυναμία στην εποχή της συγκομιδής, επειδή τα προϊόντα
τους είναι φθαρτά. Με την επεξεργασία τους τα φθαρτά
γεωργικά προϊόντα διατηρούνται πολύ περισσότερο και έτσι
επιμηκύνεται ο χρόνος διάθεσής τους.
200704 Δάνεια που εγκρίνουν τα περιφερειακά όργανα πέρα
από τους περιορισμούς και τα όρια που ισχύουν Βραχ/σμα
δάνεια που έχουν εγκριθεί από την κεντρική επιτροπή
πιστώσεων, τη διοίκηση ή τον Προπΐστάμενο της Δ/νσης
Γεωργικών Βιομηχανιών ανεξάρτητα ποσού εφ' όσον
εξελίσονται ομαλά, μπορούν να εγκριθούν με τους
περιορισμούς που αναπτύσονται στην υποενότητα 2302.
2. Βραχυπρόθεσμα δάνειά για τα οποία καθορίζεται
συγκεκριμένο όριο χορήγησής τους από ειδικές αποφάσεις
των νομικών και Κρατικών αρχών, ανεξάρτητα ποσού.
Τα δάνεια αυτά εγκρίνονται με Βάση τις οδηγίες που
δίνει η διεύθυνησ Γεωργικών Βιομηχανιών
3. Μεσ/σμα δάνεια που αφορούν σε βελτιώσεις
αντικαταστάσεις του μηχ/κου εξοπλισμού των γεωργικών
βιομηχανιών ανεξάρτητα ποσού, εφ' όσον δεν αυξάνεται η
δυναμικότητα των μονάδων.
200705. Δάνειά για ελαιουργία και τυροκομεία
1. Ειδικότερα τα δάνεια που αφορούν συμπλήρωση βελτίωση
αλλά και ριζική ανακαίνιση ελαιουργείων και μικρών
τυροκομείων εγκρίνονται ύστερα από την 3/1-3-Θ5 απόφαση
του Δ.Σ. από τα περιφερειακά όργανα, μέσα στα όρια
δικαιοδοσίας τους, ανεξάρτητα από το ποσοστό μεταβολής,
της δυναμικότητάς τους, με την προϋπόθεση ότι τα
ιδιωτικά ελαιουργεία και τυροκομεία δεν ξεπερνούν
συνολικά τα ακόλουθα όρια:

_ Τρία το πολύ υδραυκλικώ meoxfipia για ελαιουργεία,
κλασικού τύπου fi 2500 το πολύ χιλ/μα ελαιοκάρπου την ώρα
για ελαιουργεία ιρυγ/κου τύπου.
_ Εξακόσιους (600) τόνους γάλακτος το χρόνο για
τυροκομεία
2. Σε ριζικΥι ανακαίνιση νοείται:
_ Η κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σε
αντικατάσταση όλων των παλιών.
_ Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχ/κου εξοπλισμού σε
αντικατάσταση ολόκληρου του παλιού
_ Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού σε αντικατάσταση του βασικότερου παλιού με
συνέπεια την αύξηση της δυναμικότητα της βιομηχανίας σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή τη μεταβολή της παραγωγικής
κατεύθυνσής της.
2100 Δάνεια Μ+Μ προθεσμίας σε συν/κες οργανώσεις ή
άλλους φορείς που εξομοιώνονται

με αυτές (Εταιρείες

κοινοπραξίες κ.λ.π. μετοχικού ενδιαφέροντος Α.Τ.Ε. ή
συν/κων οργανώσεων) Γεωργικών βιομηχανιών.
Δικαιούχοι
Στα πλαίσια των στόχων και επιδιώξεων που
διαγράφονται στο καταστατικό της Τράπεζας, χορηγούνται
μεσ/σμα δάνεια σ' όλες τις γεωργικές βιομηχανίες των
οποίων φορείς είναι Συν/κες οργανώσεις ή εταιρείες τους
για τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων (ίδρυση) και
τη βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών που λειτουργούν
(επέκταση, συμπλήρωση, εκσυγχρονισμός κ.λ.π) για την
ενίσχυση, ανάπτυξη και διεύρυνση του παραγωγικού
δυναμικού που υπάρχει.
Οι γεωργικές βιομηχανίες καθορίζονται στο Π.Δ.
277/Θ7 (ΦΕΚ 1000Α/23-6-Θ7) με το οποίο καταργήθπκαν τα
Β.Δ. 202/1968. Β.Δ. 479/1970 και Π.Δ. 200/1973 και

περί γράφονται στπν υποενότπτα 2002 τπς παρούσπς Διαρκούς
κωδικοποίπσπς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Δάνεια για αγορά οικοπέδου
1. Προκειμένου ο φορέας να προβεί στπν αγορά (με δάνειο
■ή διαθέσιμα) του οικοπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί
μονάδα για την οποία ζπτείται fi πρόκειται να ζπτπθεί
αργότερα δάνειο απαιτείται π σύμφωνπ γνώμπ των υπηρεσιών
της Τράπεζας,σχετικά με την καταλληλότητο,του. για την
συγκεκριμένη μονάδα γιατί το οικόπεδο αποτελεί βασικό
καθοριστικό στοιχείο για το κόστος και γενικά τη
βιωσιμότητα της επένδυσης
3.

Για χορήγηση δανείων, προς αγορά οικοπέδων που δεν

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την άμμεση εκτέλεση
συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά προορίζονται για
μελλοντική επένδυση για την ανέγερση εγκαταστάσεων
αναγκαίων για βιομηχανική επεξεργασία ή και εμπορική
διακίνηση των προϊόντων και μελών Συν/κων Οργανώσεων,
έχει εφαρμογή η 183/1-10-Θ4 απόφαση της Επιτροπής
Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή και την 5/2Θ-2-Θ5
απόφαση της Επιτροπής πιστώσεων της Α:τ.Ε. τα δάνεια
αυτά χορηγούνται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Το ύφος τους θα φθάνει μέχρι το 70% της αξίας των
αγοραζομένων οικοπέδων μαζί με τα έξοδα μεταβίβασης,
β. θα εξοφλούνται σε 10 χρόνια κατ' ανώτατο όριο με ίσες
ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, από τα οποία περίοδος
χάριτος (απλοί τόκοι) μέχρι 3 χρόνια.
γ. Τα οικόπεδα θα κρίνονται κατάλληλα από την Α.Τ.Ε. για
το σκοπό που προορίζονται.
δ. θα καθορίζεται επίσης από την Α.Τ.Ε. εύλογος χρόνος
μέσα στον οποίο θα αρχίζει και θα παρατείνεται η
ανέγερση των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση που δεν θα εκπληρώνεται η υποχρέωση
αυτί), η Α.Τ.Ε. θα κηρύσει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό.
Ειδικές δαvειoδoτf1σεις 2102
Δάνεια για την κάλυψη κρατικών επιχορηγ·ήσεων η
κοινοτικών επιδοτήσεων
Δάνεια ελαιουργείων
Δάνεια συμμετοχής συνεταιριστών οργανώσεων και εταιρειών
τους σε νεοιδρυόμενες εταιρείες ή στην αύξηση μετοχικών
κεφαλαίων εταιρειών που υπάρχουν.
Δάνεια εξαγοράς μεταχειρισμένου κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού και κτιρίων.
Δάνεια προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Δάνεια για ίδρυση μονάδων ξήρανσης γεωργικών προϊόντων
και αποθηκευτικών χώρων (σιλό)
Δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
Δάνεια για δημοσυνεταιριστικές εταιρείες
Δάνεια για κάλυψη του φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.)
2300 Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δικαιούχοι των δανείων αυτών είναι:
Α. Συνεταιριστικέςοργανώσεις και εταιρείες τους
Βραχυπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται κατά βάση σε όλες
τις Συνεταιριστικές οργανώσεις ή όσους φορείς γεωργικών
βιομηχανιών εξομοιώνονται μ ’ αυτές (εταιρείες
κοινοπραξίες κ.λ.π ) μετοχικού ενδιαφέροντος Α.Τ.Ε. ή
Συνεταιριστικών οργανώσεων για κεφάλαιο κίνησης.
Β. Ιδιώτες
Με αποφάσεις της πρώην Ν.Ε. απαγορεύτηκε από το
έτος 1975 στην Α.Τ.Ε. να χορηγεί βραχ/σμες πιστώσεις σε

ιδιώτες φορείς γεωργικών Βιομηχανιών πλην περιπτώσεων
που:
Οι φορείς δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από άλλη
(εμπορική) Τράπεζα, επειδή οι πάγιες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις ήταν υποθηκευμένες στην Α.Τ.Ε. από
προηγούμενο μεσ/σμο δανεισμό και εφ' όσον δεν διέθεταν
πρόσθετες διασφαλίσεις ή λοιπές ασφάλειες που πρόσφεραν
για διασφάλιση της απαιτούμενης βραχ/σμης χρηματοδότησης
τους κρίνονταν ανεπαρκείς από τις Εμπορικές Τράπεζες
όπως προβλέπονταν από τις αποφάσεις της πρώην Ν.Ε.
77/1/2Θ-4-75 και 80/2/5-6-75 (εξαιρούνταν ελαιουργεία με
τρία το πολύ υδραυλικά πιεστήρια για τα ελαιουργεία
κλασικού τύπου ή 2500 το πολύ χιλ/μα ελαιοζύμης την ώρα
για τα ελαιουργεία φυγ/κων τύπου και τυροκομεία
δυνατότητα μέχρι 60 τόνοι γάλακτος το χρόνο).
Για την τήρηση του όρου αυτού έπρεπε να
προσκομίζονται στην Α.Τ.Ε. τα αναγκαία κατά την απόλυτη
κρίση της αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά.
_ Οι βιομηχανίες είχαν ιδρυθεί (μεμονωμένες ή σε
κοινοπραξία) για την επεξεργασία προϊόντων δικής τους
παραγωγής όπως προβλέπονταν από την απόφαση 136/1-11-76
της πρώην Ν.Ε.

2301 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
Οι χρτίΜατοδοτήσεις φορέων γεωργικών βιομηχανιών
διακρίνονται σε:
α. Χρηματοδοτήσεις για συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Β. Χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου
χαρακτήρα.
γ. Χρηματοδοτήσεις για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο
κίνησης, φορέων που ασχολούνται με περισσότερες
δραστηριότητες.
δ .Χρπματοδοτήσεις για έκδοση εγγυητικών επιστολών,
ε. Χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών γεωργικών βιομηχανιών απι
"ειδικά κεφάλαίο^ (βιοτεχνικά δάνεια)
οτ. Χρηματοδοτήσεις ή προχρηματοδοτήσεις εξαγωγών
Διασφαλίσεις 230203
Διάοκεια 230204
1. Η χρονική δέσμευση του δανειακού κεφαλαίου διαφέρει
ανάλογα του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής.
Η διάρκεια επηρεάζεται:
_ Από το παραγωγικό και Οικονομικό κύκλωμα

(διάρκεια

βιομηχανοποίησης των πρώτων υλών και διάθεσης προϊόντων
- έκτασης αναγκαίων αποθέμάτων - αριθμός και ποικιλία
παραγομένωνπρο ϊόντων)
_ Από εποχιακές επιδράσεις
_ Από ιδιορυθμίες της αγοράς
_ Από τον τρόπο προμήθειας των πρώτων υλών κ.λ.π.
Η διάρκεια των δανείων αυτών είναι συνήθως ενός
χρόνου και η λήξη τους συμπίπτει με το χρόνπ, που
προβλέπεται ότι θα διατεθούν τα προϊόντα και καθορίζεται
στην εγκριτική διαταγή.
Για ορισμένα προϊόντα (επεξεργασία πράσινων και
μαύρων ελιών, κονσερβοποιημένα οπωροκηπευτικά.

ελρ.ιοποι·ήση κ.λ.π.) παρέχεται π δυνατότητα εξόφλησης της
αντίστοιχης χρημ/σης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, που
καθορίζεται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η λτ^ξη

η χρήση και λήξη

χρημ/σης που εγκρίθπκε από τις Κεντρικές Υπηρεσίες σε
συν/κες Οργανώσεις κ.λ.π. και κινείται ομαλά μπορεί να
παραταθεί μέχρι 1 εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο, με κοινή
απόφαση των Περιφερειακών Υπηρεσιών η οποία διατυπώνεται
σε κοινό Πρακτικό που υποΒάλλεται στο Αρμόδιο Τμήμα της
Δ/νσης για ενημέρωση.
Οι περιφερειακές υπηρεσίες επίσης είναι αρμόδιες να
παρατείνου τη λήξη της χρημ/σης που εγκρίθηκε μέσα στα
όρια δικαιοδοσίας τους (Εγκ 21/83)
Διευκρινίζεται όμως ότι η παράταση της λήξης της
χρηματοδότησης πρέπει να συνδιάζεται με την παράταση
χρήσης για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας,
σε αντιδιαστολή με την απαλλαγή από τόκους υπερημερίας
(Εγκ. 200/83)
230205 Επιβάρυνση
Για συνεταιριστικές οργανώσεις, εταιρείες τους κ.λ.π.
α. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές επιβαρύνονται με επιτόκιο
που καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι
χαμηλότερο των χρηματοδοτήσεων προς φορέις ιδιωτικών
γεωργικών βιομηχανιών.
Με την 551/14-10-85 Πράξη του Διοικητή της τράπεζας
της Ελλάδος καθορίστηκς ελάχιστο (κατώτατο) επιτόκιο που
ισχύει για τις καταθέσεις απλού Ταμιευτηρίου στις
Εμπορικές Τράπεζες προσαυξημένο κατά μία (1) εκατοστιαία
μονάδα.
Υστερα από την απόφαση αυτή, αυξήθηκαν από 1-11-85
τα επιτόκια των δανείων προς οργανώσεις για κεφάλαιο

κίνησης κατά (3) εκατοστιαίες αονάδες, που με τη νεώτερη
πράξη ΔΤΕ 1088/29-6-87 αυξ·ή8ηκαν κατά μία ακόμα μονάδα,
γιατί καθορίστηκε ελάχιστο όριο επιτοκίου για κεφάλαια
κίνησης 17% το χρόνο (τώρα 17.00 - 17,25%) ως πίνακας
Επιτοκίων (ΥΠΟΔ. No 35)
Τα υφιστάμενα την 29-6-87 υπόλοιπα δανείων της
κατηγορίας αυτΐις 8α εκτοκίζονται από 30-6-87 και εφεξ-ής
με τα καθοριζόμενα νέα επιτόκια.
Από 1-11-85 και εφεξής δεν 8α εισπράτεται για τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια η διαφορά επιτοκίου 2% από το
Ελληνικό Δημόσιο με χρέωση του λογ/σμου Ν: 128/75
β. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι τέσσερις μονάδες
υψηλότερο από το συμβατικό. Τα παραπάνω δάνεια
επιβαρύνονται και με προσύξηση 1,25% υπέρ ΟΓΑ.
Οι τόκοι λογίζονται στο τέλος κάθε εξαμήνου (30/6.
31/12) ή με τη λήξη της χρηματοδότησης.
Οι εκτοκισμοί γίνονται σε καταστάσεις ώστε να είναι
εύκολος ο έλεγχος. Οι λογιζόμενοι τόκοι πρέπει να
εισπράττονται αμσεως από τα ίδια διαθέσιμα του φορέα.
Τα ποσά των λογιζόμενων τόκων που δεν καταβάλλονται
αμέσως, φέρονται σε χρέωση του φορέα και επιβαρύνονυαι
από τον καταλογισμό τους και μέχρι τη λήξη των δανείων
μ,ε το συμβατικό επιτόκιο.
Αν κατλα τη λήξη της χρημ/σης παραμείνει χρεωστικό
υπόλοιπο οι τόκοι παύουν να λογίζονται κάθε εξάμηνο και
καταλογίζονται μόνο όταν ενεργούνται έναντι καταβολές ή
κατά την εξόφλησή της.
δ. Οι χρηματοδοτήσεις μέχρι τη λήξη τους, επιβαρύνονται
με συμβατικό επιτόκιο εφ' όσον αντίκρύζονται με
αποθέματα προϊόντα κ.λ.π. ή αξίες προς εσιπραξη.
Μετά τη λήξη των χρηματοδοτήσεων οι περιφερειακές
υπηρεσίες με κοινό πρακτικό έχουν την ευχέρεια να

απαλλάξουν το φορέα από επιβάρυσνή του με τόκους
υπερημερίας εφ' όσον υπάρχει αζπτπσία των προϊόντων τϊ
συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι . Η απαπλλαγ·ή των φορέων
από επιβάρυνση τους με τόκους υπερημερίας αφορά τόσο τα
κεφάλαια των χρηματοδοτήσεων όσο και τους τόκους που
καταλογίζονται όταν ενεργούνται έναντι καταβολές ή κατά
την εξόφληση- της χρηματοδότησης.
ε. Τα ανοίγματα όμως των χρηματοδοτήσεων (υπόλοιπα που
δεν αντίκρύζονται από προϊόντα ή αξίες προς είζπραξη)
επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας, εφ' όσον
χαρακτηρίζονται αδιακαιολόγητα (εξαιρούνται τα ανοίγματα
που δεν δημιουργήδπκαν από υπαιτιότητα του φορέα).
Επίσης με επιτόκιο υπερημερίας 8α επιβαρύνεται και το
μέρος των χρηματοδοτήσεων που αντιστοιχεί σε πωλήεις με
πίστωση, με μεγαλύτερη προθεσμία απ' αυτή με το επιτόκιο
υπερημερίας (Εγκ. 162/85
στ. Στις περιπτώσεις όμως εκείνες, που οι συν/κες
οργανώσεις συγκεμτρώνουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν
προϊόντα τους για λογ/σμο των μελών τοτς αναγκάζονται
όμως να πωλούν τα προϊόντα τους, με πίστωση ύστερα από
έγκριση ωτν Υπηρεσιών της Τράπεζας, στις αγορές του
εσωτερικού και είναι εξακριβωμένο ότι στις πωλήσεις
αυτές δεν έχουν ευχέρεια να υπολογίσουν, σε βάρος των
αγοραστών τους τόκους υπερημερίας, είναι δε οι τιμές
αυτές χαμηλές σε τρόπο που να μην αφήνουν περιθώρια για
επιβάρυνση με τόκους υπερημερίας, οι οφειλές από σχετική
χρηματοδότησηδεν θα επιβαρύνονται με τα τη λήξη τους με
τόκους υπερημερίας (Εγκ. 200/83)
ζ.Τέλος το μέρος των χρηματοδοτήσεων που αντιστοιχεί
στις προκαταβολές, επιβαρύνεται με τέλος εποπτείας 1/4%
και μάλιστα επί του ποσού που προκύπτει μετά την
αφαίρεση από την προκαταβολή του τυχόν συμψηφιζόμενου

καλλιεργπτικού κτηνοτροφικού κ.λ.π. δανείου, δεδουένου
ότι για το συμψπφιζόμενο στην προκαταβολή δάνειο
εισποάχδηκε τέλος 1/4% κατά την χορήγησή του.
Το μέρος της χρημ/σης που χρησιμοποιήθηκε από την
αργάνωση, για αντιμετώπιση εξόδων διεξαγωγής της
εργασίας (συγκέντρωση, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση
κ.λ.π) δεν επιβαρύνεται με κράτηση τέλους 1/4%
Για ιδιώτες
Το επιτόκιο που είναι το ίδιο των Εμπορικών Τραπεζών
καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΥΠΟΔ. No 35).
Το παραπάνω επιτόκιο προσαυξάνεται με ΟΓΑ 1.25% και
πρσμήθεια 1%. Η προμήθεια δεν θα λογίζεται τοκαρυθμικά
μαζί με το επιτόκιο αλλά χωριστά κατ' αδιαίρετα τμήματα
μήνα (διάστημα μικρότερο το μήνα, θα λογίζεται ως μήνας)
επί του ανώτατου χρεωστικού υπολοίπου του μήνα θα
λογίζεται δπλ. κατά 1/12 της προμήθειας.
Η εν λόγω προμήθεια δεν θα εισπράττεται. κατά τη
χορήγηση των δανείων αλλά θα καταλογίζεται κάθε εξάμηνο,
ήτοι την 30/6 και 31/12 με χρέωση του λογ/σμου του
δανείου και πίστωση του αποτελεσματικού λογ/σμου των
τόκων του αντίστοιχου δανείου
Σε περίπτωση καταβολής έναντι ή εξόφλησης άληκτου
κεφαλαίου, θα εισπράττεται η προμήθεια που αντιστοιχεί
στους μήνες που μεσολαβούν από την χορήγησή του δανείου
ή τον τελευταίο καταλογισμό της μέχρι την

έναντι

καταβολή ή εξόφληση.
Ευνόητο ότι. στην περίπτωση θα καταλογίζεται
προμήθεια στην προβλεπόμενη περίοδο (τέλος εξαμήνου) για
τους υπόλοιπους μήνες.
Τα υφιστάμενα κατά την 31-12-Θ5 υπόλοιπα των
δανείων εκτοκίζονται με το παραπάνω επιτόκιο (ΕΓΚ 20/Θ6)

23 02 10 Λογιστικές οδηγίες - στατιστικά εμφάνιση
1.

Για συν/κες οργανώσεις, εταιρείες τους κ.λ.π.

α. Κατά την απόδοση ο Γενικός Λογ/σμος 1225 με τους
σκοπούς δανείων και τους κωδικούς τους αριθμούς όπως
εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα
No. 1
Πίνακας No. 1
Σκοπός βραχ/σμων δανείων Συν/κων οργανώσεων
αρμοδιότητας Δ/νσης Γεωργικών Βιομηχανιών Γ.Λ. 1225
-Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝ/ΚΏΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
-Δαπάνες επισκευής και λειτουργίας ελαιουργείων
-Δαπάνες επισκευής και λειτουργίας εκκοκιστηρίων
02 ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
-Οινοποίηση
-Κονσερβοποίηση τομάτα και οπωροκηπευτικών
-Χυμοί εσπεριδοειδών
03 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΞΑΓΟΡΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
-Επιτραπέζια σταφύλια
.Εσπεριδοειδή
-Μήλα
-Φράουλα
04 ΔΙΑΦΟΡΑ
-Συγκέντρωση αμυγδάλων, φουντούκιών από
συνεταιρισμούς Ε.Π. 25/245/11-3-82
-Βιομηχανίες-βιοτεχνίες ζωοτροφών
-Ξηραντήρια μηδικής
05 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

XpTiu/σεις Συν/κων 6ιομ. εξαγ. προϊόντων
φυτ. παραγωγής
-Προχρπ/σεις Συν/κων 6ιομ. εξαγ. προϊόντων
(ρυτ. παραγωγής
06 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ
-Κορϊνθϊακή σταφίδα
-Σουλτανίνα
-Εργαστάοϊα ζάχαρπς
07 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΚΩΝ Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
-Βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων τομάτας καϊ
κομπόστας βερύκοκων φράουλας, ροδακίνω. βύσσινων
-Χοπμ/ση Συν/κων Γεωργ. Βϊομχανιών για εξαγωγή
νωπών

προΐόντυων με βάση την 325/81 απόφ. Ν.Ε. Εγκ.

298/81
2.

Για ιδιώτες

Κατά την απόδοση ποσού από την εγκεκριμένη χρημ/ση
χρεώνεται ο Γενικός λογαριασμός 1225 με τους σκοπούς του
δανείου και τους κωδικούς τους αριθμούς που εμφανίζονται
στον παρακάτω πίνακα No.2
Πίνακας No. 2
Σκοπών Βραχ/σμων ιδιωτικών Γεωργ. Βιομηχανιών
αρμοδιότητας Γεωργικών Βιομηχανιών Γ.Λ. 1225
-Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΙΟΥ ΜΕΤΡ.

-01 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Βιοτεχνικά δάνεια ιδιωτικών φορέων
Ιδιωτικές βιομηχανίες χυμών
Ιδιωτικές βιομηχανίες χαρτιού

Ιδιωτικές βιουτιχανίς κονσερβοποΙηστις οπωρ/κων
02 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ
Ιδιωτικά σταιριδοεργοστάσια
ιδιωτικά οινοποιεtα
Ιδιωτικά συσκευαστήρια
03 ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΒΙΟΜ/ΩΝ
Βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων τομάτας και
κομπόστας

βερυκόκων, ροδακίνων, φράουλας, βύσσινων

04 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Χρηματοδότηση ιδιωτικών βιομηχανιών εξαγωγής
προϊόντων φυτικής παραγωγής
Χρηματοδότηση ιδιωτικών βιομηχανιών εξαγωγής
προϊόντων ζωικής παραγωγής
Προχρηματοδότηση ιδιωτικών Βιομηχανιών εξαγωγής
προϊόντων ωυτικής παραγωγής
23 03 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
23 03 00 Γενικά
Το Διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας μας
(συνεδρίαση 12/6-12-82) για υλοποίηση του στόχου παροχής
κάθε μορφής δανείων που αποβλέπουν στην ενίσχυση της
προσπάθειας για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα,
αποφάσισε τη χρηματοδότηση φορέων, γεωργικών βιομηχανιών
με κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα
23 03 01 Προϋποθέσεις χορήγησης - ύφος
1. Σύμφωνα με τις 1509/1/14-9-68 και 2/1/23-10-73
αποφάσεις της πρώην Ν.Ε. τα κεφάλαια κίνησης
μονιμότεερου χαρακτήρα καλύπτουν ανάγκες με τις οποίες
αντιμετωπίζονται σε μόνιμη Βάση τα έξοδα παραγωγής και

δημιουργίας εύλογων αποθεμάτων πρώτων υλών και ετοίμων
πρίόντων, με εξαίρεση την υπερθεματοποίηση.
Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής εγκρίνονται από τα
αρμόδια όργανα της Α.Τ.Ε. στα όρια δικαιοδοσίας, που
ισχύουν για χορηγήσεις των Βραχυπροθέσμων δανείων ίΕγκ.
24/Θ3) με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Το ανώτατο ύψος χορηγήσεων καθορίζεται μέχρι του
ορίου δημιουργίας εύλογων αποθεμάτων που σε καμία
περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 30% του κύκλου εργασιών της
βιομηχανικής επιχείρησης κατά την προηγούμενη ετήσια
χρονική περίοδο.
6. Οι χρηματοδοτήσεις επιβαρύνονται με τα επιτόκια
(κανονικό υπερημερίας) που ισχύουν για τα βραχυπρόθεσμα
δάνεια κειραλαίου κίνησης (ΥΠΟΛ No. 35) και η διάρκεια
τους φθάνει μέχρι 5 χρόνια, ανάλογα με τις δυνατότητες
που προκύπτουν από την προβλεπόμενη εξέλιξη των ταμιακών
προγραμμάτων των φορέων.
Ειδικότερα π εξόφληση των δανείων πραγματοποιείται σε 10
το πολύ εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις χωρίς περίοδο
χάριτος που λήγουν την 30/6 και 31/12 κάθε χρόνο,
γ. Τα δάνεια χορηγούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις
που ασκούν με επιτυχία τις σχετικές δραστηριότητές τους,
διαθέτουν καλή συναλλακτική τάξη και γενικά εξασφαλίζουν
τις προϋποθλεσεις ομαλής ρευστοποίησηής τους.
23 03 02
Δικαιολογητικά χορήγησης δανείων
Για την χορήγηση των δανείων οι φορείς υποβάλλουν αίτηση
δανεισμού, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Νομότυπες απόφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους σε όσες
περιπτώσεις χρειάζεται.

2. Ταμιακό πρόγραμμα τπς βιομπχανικ-ής δραστπριότπτός
τοτς, σύμφωνα με το υπόδειγμα No. 34 του Παρ/τος
3. Αντίγραφα ισοζυγίων των τριών προπγούμενων χρτίσεων
που εμφανίζουν αποθέματα αιχμΐις.
4. Κάθε στοιχείο που δικαιολογεί την αύξπσπ του ποσοστού
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης μαζί με υπεύθυνη
δήλωση τους για την ακρίβεια των υποβωαλομένω στοιχείων
23 03 03 Διασφαλίσεις δανείων
Γενικά τα δάνεια προς συν/κους φορείς
διασφαλίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο
23 02 03/2 για βραχ/σμη δανειοδότηση, ιδιωτικών
επιχειρήσεων
23 03 04 Απόδοση δανείων
Με το ποσό του εγκρινόμενου δανείου καλύπτεται η
αξία αποθεμάτων, που υπάρχουν κατά την ημερομηνία
σύναφης δανείων με τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί αυτά
(αποθέματα).
Μετά το συμψηφισμό των σχετικών δανείων, εφ' όσον
παραμένει αχρησιμοποίητο υπόλοιπο της χρηματοδότησης το
ποσό αποδίδεται στους φορείς με τη μορφή μετρητών για
την κάλυψη της αξίας κτήσης παλιών ή νέων αποθεμάτων.
για να χρηματοδοτηθεί η απόκτηση νέων αποθεμάτων οι
φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίζουν εκ των
υστέρων και μέσα σε καθορισμένο χρονικό διάστημα τα
τιμολόγια των προμηθευτών για την αγορά των πρώτων υλών
σε μετρητά.
23 03 05 Ρευστοποίηση δανείων
Τα δάνεια ρευστοποιούνται από τα κάθε φύσης έσοδα
των φορέων κατά τη λήξη των εξαμηνιαίων δόσεών τους.

Για το σκοπό αυτό οι ιρορείς αναλαμβάνουν

συμβατικ^Λ

υποχρέωση για τπ δημιουργία ειδικού αποθεματικού τα
κεφάλαια του οποίου κατατΟενατι σε δεσμευμένο
λογαριασμό τους στην Α.Τ.Ε. (Λογ/σμος Α.Κ. 4254) για να
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ομαλή εξυπηρέτηση
του δανείου.
Προκειμένου να σχηματιστεί το ειδικό κεφάλαιο
εξυπηρέτησης των δανείων το Κατ/μα μπορεί να παρακρατεί
ανάλογα ποσά από τις εισπράξεις διάθεσης των προϊόντων,
που καταθέτπυν σ' αυτό οι φορείς μέχρι συμπλήρωσης του
ορίου που απαιτείται για την εξόφληση των δόσεων πρώτης
λήξης.
23 06 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΨ]ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
23 06 01 Δικαιούχοι δανείων
Με το επιτόκιο χορηγήσεων του ειδικού κεφαλαίου
μπορούν να δανειοδοτηθούν οι φορείς γεωργικών
βιομηχανιών ανεξάρτητα της ιδιότητάς τους που πληρούν
τις ακόλουθες προυποθέσεις;α. Χαρακτηρίζονται γεωργικές
βιομηχανίες με βάση τα σχετικά Νομοθετικά Διατάγματα
β. Είναι γραμμένα στα οικεία βιοτεχνικά επιμελητήρια ή
σε περίπτωση μικτών επιμελητηρίων στο βιοτεχνικό τους
τμήμα
γ. Επιτρέπεται (ιδιώτες φορείς) η δανειοδότηση τους από
την Α.Τ.Ε.
δ. 0 μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών στα τρία (3)
τελευταία χρόνια δεν ξεπερνά το ποσό των διακοσίων
πενήντα εκατομμυρίων δρχ.
23 06 02 Όριο δανείω

To όριο (ύΐι/ος· των δανείων, που χορηγούνται με το
επιτόκιο χορηνήεων του ειδικού κειραλαίου ανέρχεται σε 80
εκατομμύρια κατά επιχείρηση.
Για χρηματοδότηση πέρα από το όριο αυτό, ισχύουν οι
γενικές διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδότηση
μεταποιητικών επιχειρήσεων για κεωάλαιο κίνησης (Αποφ.
Δοικ. Τράπεζας Ελλάδος 654/30-12-85)
Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών
κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα με βάση την
απόφαση 197/11/3-4-78 ΑΝΕ αυξάνεται σε 40% του κύκλου
εργασιών, που πραγματοποίησηε η επιχείρηση κατά το
προηγούμενο έτος ή κατά το τελευταίο πριν από την
χρηματοδότηση δωδεκάμηνο.
Στη συνολική δανειοδότηση των φορέων δεν 8α
υπολογίζονται τα δάνεια για προεξοφλήσεις εμπορικών
γραμματίων- συναλλαγματικών, και για αποκατάσταση ζημιών
παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κ.λ.π. σεισμόπληκτων
επιχειρήσεων.
23 06 03 Υψος διάρκεια
Τα δάνεια χορηγούνται μέχρι του ύψους και τη
διάρκεια που προβλέπεται για κά8ε συγκεκριμένη κατηγορία
δανειοδότησης των γεωργικών βιομηχανιών με τις ακόλουθες
εξαιρέσεις:
1. Δάνεια για κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα
με

διάρκεια μέχρι 3 χρόνια.

2. Δάνεια για βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης
ελαιουργείων και τυροκομείων με διάρκεια 9 μήνες
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