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Επιδοτήσεις έως και 50% για 103 καλλιέργειες
6/6/2014

Επιδοτήσεις σε 103 παραδοσιακές και εναλλακτικές καλλιέργειες φέρνει ο νέος
επενδυτικός νόμος, ενισχύοντας παράλληλα όλες τις δράσεις μεταποίησης των
προϊόντων αυτών.
Συγκεκριμένα, ο νέος επ ενδυτικός νόμος, π ου αναμένεται σύντομα η εφαρμογή του,
ενισχύει επ ενδυτικές π ροτάσεις π ου αφορούν την καλλιέργεια, π αραγωγή, μεταπ οίηση
νέων μορφών αγροτικών π ροϊόντων.
Οι «Επ αγγελματικές Ευκαιρίες» με τη βοήθεια του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK Consulting Group Κώστα Παπ αδόπ ουλου
π αρουσιάζουν έναν οδηγό επ ενδύσεων για την καλλιέργεια όλων των π ροτεινόμενων π οικιλιών και τη μεταπ οίηση 103 π ροϊόντων
μέσα απ ό τον επ ενδυτικό νόμο.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών π ροϊόντων τα οπ οία π ραγματοπ οιούνται απ ό
αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες π αραγωγών ή ενώσεις ομάδων π αραγωγών, οι οπ οίες έχουν
συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Ειδικότερα σύμφωνα με το ΦΕΚ αρ.φύλλου 465 /25-2-14 καθορίζονται εκ νέου τα επ ενδυτικά σχέδια π ου αφορούν την π αραγωγή,
μεταπ οίηση και εμπ ορία γεωργικών π ροϊόντων. Σύμφωνα με αυτήν ορίζονται στον τομέα της φυτικής π αραγωγής εκμεταλλεύσεις όλων
των π αραγωγικών κατευθύνσεων και τύπ ων π αραγωγής.
Στη μακρά λίστα των επ ιδοτούμενων καλλιεργειών π ου επ ιδοτούνται π εριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οπ ωροκηπ ευτικά, αρωματικά και
φαρμακευτικά φυτά, υπ οτροπ ικά φυτά, δενδρώδεις καλλιέργειες, όσπ ρια και κτηνοτροφικά φυτά.
Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά σε υφιστάμενες, νέες, εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες, όπ ως:
• Πορτοκαλιές. Οι π ρώιμες π οικιλίες New Hall και Navelina π ου είναι ανθεκτικές στις ανεμόπ ληκτες π εριοχές μπ ορούν να
καλλιεργηθούν σε όλες τις π ρώιμες ή ανεμόπ ληκτες π εριοχές της χώρας. Η π ρώιμη π οικιλία Navel RO 25 μπ ορεί να διαδοθεί σε όλη τη
χώρα όπ ως επ ίσης και η π οικιλία Fisher.
Οι όψιμες π οικιλίες Navel και η π οικιλία Οψιμο Αργους π ροωθείται σε όλες τις κατάλληλες π εριοχές της χώρας εφόσον ενδείκνυται
σύμφωνα με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
• Μανταρινοειδή. Ομάδα Κλημεντίνης: Προωθούνται οι υπ ερπ ρώιμες π οικιλίες Marisol, οι π ρώιμες π οικιλίες Denules και SRA63,
SRA89 και Πόρου.
Ομάδα Satsum a: θεωρείται π ρώιμη και ειδικότερα οι κλώνοι Clasuelina (ισπ ανική επ ιλογή), Miyagava, Wase, Okitsu (συγκομιδή απ ό
τέλη Σεπ τεμβρίου) ειδικότερα στις π εριοχές Κέρκυρας, Θεσπ ρωτίας, Αρτας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και γενικά στις
ψυχρότερες π εριοχές της χώρας.
Το μανταρίνι Nova, σε όλες τις π εριοχές εσπ εριδοκαλλιέργειας της χώρας.
• Λεμονιά. Η π οικιλία Αδαμοπ ούλου όπ ου υπ άρχει π ρόβλημα κορυφοξήρας, σε όσες π εριοχές της χώρας ευδοκιμεί. Η π ρώιμη
π οικιλία Inderdonato στις π αραλιακές ζώνες της χώρας για συγκομιδές απ ό τέλη Σεπ τεμβρίου.
Η Μαγληνή αν και δεν είναι ανθεκτική στην κορυνηφόρα π αραμένει ως π ροωθούμενη λόγω της μεγάλης π αραγωγικότητας, των
χυμωδών καρπ ών της και των ελάχιστων σπ όρων π ου π εριέχει.
Η π οικιλία Eureka με κύρια π ερίοδο συγκομιδής άνοιξη-αρχές καλοκαιριού και με υψηλή απ όδοση σε χυμό. Η εγκατάστασή της
συνιστάται μόνο σε π εριοχές απ αλλαγμένες απ ό ισχυρούς τοπ ικούς άνεμους.
• Γκρέιπ Φρουτ. Οι έγχρωμες π οικιλίες Red Blush και ιδιαίτερα Star Ruby στις π εριοχές Χανίων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπ ως και οι λευκόσαρκες άσπ ερμες και ιδιαίτερα η π οικιλία March Seedless.
• Κουμ Κουάτ. Στις π εριοχές Κέρκυρας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Αργολίδας, Ηλείας, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και
Κρήτης.
• Κίτρο. Στις π εριοχές Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης καθώς και στην
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο.
• Περγαμόντο - Φράπα. Στις π εριοχές Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης
καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στην π εριοχή Τροιζηνίας.
Υποτροπικά φ υτά
Οι ανάγκες σε υπ οτροπ ικούς καρπ ούς στην εγχώρια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των οπ οίων καλύπ τεται απ ό εισαγωγές, αυξάνονται
συνεχώς.
Η π ροώθηση των αναφερομένων κατωτέρω υπ οτροπ ικών καλλιεργειών κρίνεται αναγκαία, π ροκειμένου να αντικατασταθούν μη
βιώσιμες καλλιέργειες και να δοθεί η δυνατότητα ανάπ τυξης εναλλακτικών καλλιεργειών των οπ οίων τα π ροϊόντα π αρουσιάζουν
αυξημένη ζήτηση στην αγορά, και εξασφαλίζουν ικανοπ οιητικό γεωργικό εισόδημα.

• Αβοκάντο. Προωθούνται οι π οικιλίες Hass, Fuerte, Ettinger και Ζutano.
• Μπανάνα. Στις Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται οι κλώνοι Grand Nain και Αρβη. Σε καλλιέργειες υπ ό κάλυψη
συνιστάται η ομάδα χαμηλόκορμων π οικιλιών Cavendish.
• Φραγκοσυκιά. Στις Περιφέρειες: Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου στις Π.Ε. Λακωνίας, Πειραιώς (Τροιζηνία, Κύθηρα και Πόρο), Σάμου και
Ευβοίας, π ροωθούνται οι π οικιλίες ΧΑ1, ΡΕ1, ΚΑ2 και ΡΟ2.
• Χουρμαδιά. Στις Περιφέρειες: Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου στις Π.Ε. Λακωνίας, Μεσσηνίας, στις θερμότερες και π αραθαλάσσιες π εριοχές
αυτών συνιστώνται οι π οικιλίες Barhoo, Khalas, Lulu και Deglet Noor.
• Πεκάν. Προωθούνται οι π οικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. Η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε
βορειότερες π εριοχές της χώρας με ψυχρότερο σχετικώς κλίμα, όχι όμως σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων απ ό τη στάθμη της
θάλασσας.
• Μάνγκο. Προωθούνται οι π οικιλίες: KENT, PALMER, KEITT, TOMMY ATKINS και IRWIN, μόνον υπ ό κάλυψη, στις θερμότερες και
απ αλλαγμένες π αγετών π εριοχές της χώρας.
• Τσεριμόγια. Προωθείται η καλλιέργεια των π οικιλιών AFRICAN PRIDE.
• Ακτινιδιά. Προωθούνται οι π οικιλίες ακτινιδιάς HΑΥWARD και ιδιαίτερα η επ ιλογή CHICO καθώς και η ελληνική π οικιλία «Τσεχελίδης».
• Κηπευτικά. Προωθείται η καλλιέργεια όλων των κηπ ευτικών ειδών, υπ αίθρια ή υπ ό κάλυψη (μονοετών και π ολυετών), με μόνη
π ροϋπ όθεση οι σχετικές π οικιλίες να είναι απ οδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον εθνικό κατάλογο π οικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών
ειδών της χώρας μας ή/και στον κοινό κατάλογο π οικιλιών κηπ ευτικών ειδών.
• Ροδιά. Προωθούνται οι π οικιλίες Wonderful, Ι.Φ.Δ. 11006, Ι.Φ.Δ. 11021 και Ι.Φ.Δ. 1010.
• Ελιά. Η καλλιέργεια της ελιάς είναι π ροωθούμενη ως είδος. Επ ιτρέπ εται η ανανέωση και η μετατροπ ή υφιστάμενων π οικιλιών και η
φύτευση νέων εκτάσεων ελιάς με τις π ροωθούμενες ελληνικές π οικιλίες.
Στις π εριοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, π ροωθούνται οι π οικιλίες εκείνες π ου είναι καταγραμμένες στην αντίστοιχη απ όφαση αναγνώρισης του
ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρούμενης όμως της π οσοστιαίας αναλογίας των π οικιλιών, σε επ ίπ εδο ζώνης π αραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ.
Η καλλιέργεια της ελιάς π ροωθείται μόνο με κανονική φύτευση (όχι π υκνή φύτευση).
• Βατόμουρα.
• Σμέουρα.
• Μύρτιλα.
• Φραγκοστάφ υλα. Προωθούνται οι π οικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS,
RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM, VACCINIUM MYRTILLUS και RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδιακές μορφές τους.
Οι καλλιέργειες που επιδοτεί ο νέος επενδυτικός νόμος
Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλο, Φραγκοστάφυλο, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ φρουτ, Κουμ κουάτ, Κίτρο, Περγαμόντο,
Φράπ α, Ακτινίδιο, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Ροδακινιά, Νεκταρίνι, Κορομηλιά, Καρυδιά, Χαρουπ ιά,
Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Συκιά, Ροδιά, Ελιά, Τσάι, Ρίγανη, Λεβάντα, Μέντα, Θυμάρι, Δενδρολίβανο, Βάλσαμο, Λουίζα, Σαμπ ούκος,
Φασκόμηλο, Μελισσόχορτο, Βαλεριάνα, Ματζουράνα, Εχινάτσεα, Εστραγκόν, Κάπ αρη, Υσσωπ ος, Γκότζι Μπ έρι, Ιπ π οφαές, Αλόη,
Κρανιά, Αρώνια, Φακή, Κοινό φασόλι, Φασόλια γίγαντες, Φάβα, Κουκιά, Ρεβύθι, Τριφύλλι, Κτηνοτροφικό μπ ιζέλι, Βίκος, Αβοκάντο,
Φραγκοσυκιά, Μάνγκο, Λωτός, Μπ ανάνα, Χουρμαδιά, Λίτσι, Γκουάβα, Πεκάν, Τσεριμόγια, Αγκινάρα, Σπ αράγγι, Ντομάτα, Μελιτζάνα,
Αγγούρι, Πιπ εριά, Πατάτα, Πεπ όνι, Καρπ ούζι, Αγγούρι, Κολοκύθι, Φασολάκι, Αρακάς, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Πράσο, Παντζάρι, Καρότο,
Ραπ άνι, Μαρούλι, Σπ ανάκι, Ραδίκι, Αντίδι, Μαϊντανός, Ανηθος, Σέλινο, Λάχανο, Κουνουπ ίδι, Μπ ρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Μπ άμια,
Φράουλα
Δαπάνες που ενισχύονται
• Η κατασκευή, η επ έκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπ άνες διαμόρφωσης
π εριβάλλοντος χώρου, στα π λαίσια αυτόνομων και λειτουργικών επ ενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η κατασκευή
κτιρίων ή εγκαταστάσεων π ροοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επ ιχείρησης καθώς και
αιθουσών κατάρτισης π ροσωπ ικού, εφόσον αυτά γίνονται στην π εριοχή π ου είναι εγκατεστημένη η επ ιχείρηση.
• Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και π ροϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα
εσωτερικής μεταφοράς).
• Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς π ροσωπ ικού, άνω των έξι θέσεων.
• Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ .) και μη αυτοκινούμενα
γεωργικά μηχανήματα (π αρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπ ά μηχανήματα π ου π ροσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα,
κ.λπ .).
• Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και
οπ ωροκηπ ευτικών).
• Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπ ού εξοπ λισμού.
• Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπ ού εξοπ λισμού του οπ οίου απ οκτάται η
χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση π εριλαμβάνει την υπ οχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

• Η αγορά π αγίων στοιχείων ενεργητικού π ου συνδέονται άμεσα με μία π αραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις π ροϋπ οθέσεις του
άρθρου 3 π αρ. 1.
• Εξοπ λισμός εργαστηρίων στον βαθμό π ου εξυπ ηρετεί τη λειτουργία π αραγωγικής μονάδας, γεωργικών π ροϊόντων σύμφωνα με τα
οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.
• Εγκαταστάσεις επ εξεργασίας απ οβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής π αραγωγικής επ ένδυσης.
• Οι δαπ άνες π ου συνδέονται με την π ροώθηση της χρήσης ενέργειας απ ό ανανεώσιμες π ηγές για την κάλυψη των αναγκών της
μονάδας (ιδιοκατανάλωση).
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανάλογα με την περιοχή τα ποσοστά επιχορήγησης
Ολες οι κατηγορίες επ ενδύσεων επ ιχορηγούνται με π οσοστά π ου διαφέρουν ανά γεωγραφική π εριοχή και μπ ορούν να φτάσουν μέχρι
και το 50% σε κάπ οιες π εριφέρειες.
Θα π ρέπ ει βέβαια να τονιστεί ότι ένας απ ό τους βασικούς στόχους του εκάστοτε επ ενδυτικού νόμου συνεπ ώς και του 3908/11 ήταν και
είναι η δημιουργία επ ενδύσεων π ου ενισχύουν την π αραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα απ ό τη δημιουργία επ ενδυτικών
π ροτάσεων π ου τονίζουν το π νεύμα του συνεταιρισμού αφού σχεδόν για το σύνολο των επ ενδυτικών π ροτάσεων π άνω απ ό ένα όριο
ήταν και είναι απ αραίτητη η δημιουργία εταιρείας.
Αρα λοιπ όν εύκολα μπ ορεί να συμπ εράνει κανείς ότι μέσα απ ό αυτήν τη λογική εύκολα μπ ορεί να ξεπ εραστεί και το εμπ όδιο π ου για
κάπ οιους θα απ οτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επ ένδυσης π ου είναι τα 100.000 ευρώ.
Αλλωστε δεν π ρέπ ει να ξεχνά κανείς ότι ο επ ενδυτικός νόμος απ αιτεί απ ό τον ιδιώτη επ ενδυτή συμμετοχή στην επ ένδυση π οσοστού
ίσου μόλις με 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επ ένδυσης θα έχει π ροβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπ ρόθεσμου δανείου για
το οπ οίο ο επ ενδυτής δεν είναι υπ οχρεωμένος να π ροσκομίσει εγκριτική απ όφαση τραπ έζης δανείου στη φάση της υπ οβολής του
φακέλου.
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