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Καβάλα,  21-01-2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ  

ΤΗΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Πληροφορίες: Αμπελίδης Θεόδωρος 

 
 

Προς: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοιν.: 

Αριθ. Πρωτ: 40 
 
1. Υφυπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 

κ. Ευστάθιο Γιαννακίδη 
alternate.minister@mnec.gr  
Φαξ: 2103332390 
2. Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΑ 
κα. Ευγενία Φωτονιάτα 

Sec.erdf_cf@mnec.gr ,  
Φαξ: 2103332427 
 

 Επιμελητήρια Καβάλας, Δράμας 
και Σερρών 

 Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 Μέλη του Παραρτήματος 

 

Θέμα: «Αδικίες στην προκήρυξη της δράσης “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ για ορισμένες από τις επιχειρήσεις του 

Αγροτοδιατροφικού τομέα»   

 

Κ. Υπουργέ, 

Το Παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα Πρωτογενούς παραγωγής 

(Ν.1474/1984), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θέλει να σας επισημάνει για μια αδικία 

που υπάρχει στην προκήρυξη της Δράσης “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Α/Α 3428, κωδ. 

019ΚΕ), για τις επιχειρήσεις του Πρωτογενή τομέα και ειδικότερα για αυτές του 

Αγροτοδιατροφικού τομέα.    

Συγκεκριμένα στις 19-12-2018 προκηρύχτηκε η ανωτέρω δράση στην οποία τα 

υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια της Δράσης θα αφορούν - κατά προτεραιότητα - τους 

ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): 

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

− Ενέργεια 

− Εφοδιαστική Αλυσίδα 
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− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

− Περιβάλλον 

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 

− Υγεία 

− Υλικά - Κατασκευές 

Σε αυτή τη δράση υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις όπως είναι οι Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί και τα συσκευαστήρια που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή και τη 

μεταποίηση, για το λόγο ότι οι επιλέξιμες επενδύσεις της δράσης, είναι αυτές για τις οποίες 

έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και είναι οι παρακάτω: 

-Μηχανήματα και εξοπλισμός,  

-Πιστοποίηση Προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 

-Συσκευασία, ετικέτα και Branding 

Πρόκειται με λίγα λόγια για επενδύσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη 

δραστηριότητα και τη βιωσιμότητα τον αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών 

μεταποιητικών μονάδων. Επιπρόσθετα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι φορείς 

υπαγωγής των ομάδων παραγωγών, με αποτέλεσμα ως δραστηριότητα τους να έχουν 

πέραν του εμπορίου και τις δραστηριότητες παραγωγής, διαλογής και επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων. Αυτές όμως οι δραστηριότητες τους καθιστούν μη επιλέξιμους για 

τη συγκεκριμένη Δράση καθότι στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις 

που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ: 

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 

02. Δασοκομία και υλοτομία 

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. 

 

Κ. Υπουργέ, 

Οι συγκεκριμένοι αγροτικοί συνεταιρισμοί που έδειξαν καταρχήν μεγάλο ενδιαφέρον 

για το πρόγραμμα, για να απογοητευτούν στη συνέχεια, διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες 

ή συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων με κύρια την εξαγωγική τους δραστηριότητα 

(ακτινίδια, σπαράγγια, σταφύλια κ.α.) στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. κι αλλού. Για αυτό και 

τέτοιου τύπου προγράμματα που είναι ευέλικτα σε σχέση με ανάλογα του Π.Α.Α., 

συνάδουν με τον εξαγωγικό προσανατολισμό αυτών των επιχειρήσεων και την ανάγκη 

τους να συμμορφωθούν άμεσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών του 
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εξωτερικού, των καταναλωτών, καθώς επίσης και με τις ανάγκες των νέων 

μικροσυσκευασιών αγροτικών προϊόντων.  

Οι επιτακτικές αυτές ανάγκες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια 

λόγω καθυστέρησης της εφαρμογής ανάλογων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Π.Α.Α.), δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν, δημιουργώντας έτσι με τον 

αποκλεισμό τους και από τη συγκεκριμένη Δράση, ζητήματα άνισης μεταχείρισης αυτής της 

δυναμικής κατηγορίας επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού τομέα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Η άνιση αυτή μεταχείριση νομοτελειακά θα δημιουργήσει έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας αυτών των επιχειρήσεων τόσο στην εσωτερική όσο και στις 

απαιτητικές αγορές του εξωτερικού, όπου κυρίως δραστηριοποιούνται. 

Επειδή κ. Υπουργέ κατάγεστε από μια περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλοί 

αγροτικοί συνεταιρισμοί – ομάδες παραγωγών που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες ή 

συσκευαστήρια αγροτικών προϊόντων, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε το γενικότερο 

πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να προχωρήσετε στην 

τροποποίηση της εν λόγω πρόσκλησης της συγκεκριμένης δράσης, αίροντας την 

συγκεκριμένη αδικία που πλήττει μια σημαντική ομάδα επιχειρήσεων του Αγροδιατροφικού 

τομέα με εξαγώγιμο προσανατολισμό. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης 


