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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Αθήνα,  18 Ιοςλίος 2014    

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ππόζθεηα μέηπα για ηην ενίζσςζη ηων επενδύζεων                                  

ζηον αγποηικό ηομέα 

  

Πξόζζεηα κέηξα-θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σακείνπ Αγξνηηθήο 

Επηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΣΑΕ) θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο επελδύζεσλ, 

πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, έιαβε ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

Με πξσηνβνπιία ηνπ Τποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων κ. Γιώπγος 

Καπαζμάνη θαη ηνπ Αναπληπωηή Τποςπγού κ. Πάπι Κοςκοςλόποςλος, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ν πξόεδξνο ηνπ ΟΠΕΚΕΠΕ, 

εθπξόζσπνη ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε., πνπ έρεη αλαιάβεη ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπ θεηηλνύ ΟΔΕ θαη ν αλαπιεξσηήο Δηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηώο. 

ηε δηάξθεηα ηεο ζύζθεςεο εμεηάζζεθαλ νη δπζρέξεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ 

πξνθύςεη ζηε ρξεκαηνδόηεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, όπσο ε 

αδπλακία δηάζεζεο ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο από πιεπξάο επελδπηώλ, ε αδπλακία 

έθδνζεο θνξνινγηθήο ή θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο, θαζώο θαη ε κείσζε ηεο 

επηρνξήγεζεο ιόγσ ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επελδύζεσλ από ην ΣΑΕ. Γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπο δεκηνπξγήζεθε νκάδα εξγαζίαο κε ζηόρν ηε δηεύξπλζε ησλ πξνο 

ππαγσγή δξάζεσλ. Εηδηθόηεξα ε νκάδα εξγαζίαο ζα εμεηάζεη: 

 

 Ση δςναηόηηηα σπημαηοδόηηζηρ ηηρ πποεξόθληζηρ ηηρ επισοπήγηζηρ 
ηηρ επένδςζηρ με ιζόποζο κεθάλαιο κίνηζηρ. Μέρξη ηώξα ην ΣΑΕ 

ρξεκαηνδνηνύζε κόλν ην επελδπηηθό δάλεην, κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαιύπηνληαη νη ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ δηθαηνύρνπ επελδπηή θαη λα κελ 

πξνζκεηξνύληαη ζηελ απνξξόθεζε νη ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ 

πξνεμόθιεζε ηεο επηρνξήγεζεο. Από εδώ θαη ζην εμήο ζα ρξεκαηνδνηείηαη 

θαη ε πξνεμόθιεζε ηεο επηρνξήγεζεο. 

 Ση διεύπςνζη ηων επιλέξιμων ππορ σπημαηοδόηηζη μέηπων ζηιρ 

επενδύζειρ από ην Σακείν Αγξνηηθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαζώο 

δηαπηζηώζεθε ελδηαθέξνλ από ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ εληαρζεί 

ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ άμνλα 4 (Leader), γηα πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο-

κέηξα, πνπ δελ θαιύπηνληαλ ρξεκαηνδνηηθά κέρξη ηώξα από ην Σακείν. 
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 Σην αύξηζη ηων δικαιούσων σπημαηοδόηηζηρ μέζω ηος ΣΑΕ για 

επενδύζειρ πέπα ηων ενηαγμένων ηος Ππογπάμμαηορ Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ. Έηζη, ζα γίλνληαη δεθηά πξνο ρξεκαηνδόηεζε αηηήκαηα γηα 

επελδύζεηο ζε γε θαη αγξνηηθό εμνπιηζκό από αγξόηεο, πνπ γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο δελ έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα-κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Η ξύζκηζε απηή είλαη ηδηαίηεξα επλντθή γηα επελδπηέο 

ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί λέσλ 

αγξνηώλ θαη ζηα αληίζηνηρα γηα απηνύο θίλεηξα. 

 Ση σπημαηοδόηηζη μέζω ΣΑΕ επισειπήζεων μεηαποίηζηρ αγποηικών 

πποϊόνηων για ηην πποζαπμογή ηοςρ ζηα νέα δεδομένα όζον αθοπά ζηιρ 

άδειερ λειηοςπγίαρ ηοςρ και ζηην ηήπηζη ηων πεπιβαλλονηικών 

διαηάξεων. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηεινύλ νη εθζπγρξνληζκνί 

ειαηνηξηβείσλ θαη ηπξνθνκείσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξίδνληαη θαιύηεξα ηα 

πγξά ηνπο απόβιεηα. Μέρξη ηώξα δελ ήηαλ επηιέμηκεο πξνο ρξεκαηνδόηεζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ηώξα κπνξνύλ λα ρξεκαηνδνηεζνύλ επελδύζεηο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζην λέν ζεζκηθό 

πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ση σπημαηοδόηηζη μέζω ΣΑΕ όλων ηων γεωπγών και κηηνοηπόθων, 

αλλά και ηων επισειπήζεων ηος αγποηικού ηομέα κε θεθάιαηα θίλεζεο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

 

 

 

 

 

 


