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Παξαγσγψλ 
 

  Αμηφηηκε θ. Θενραξφπνπιε, 

Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ επηθνηλσλεί καδί ζαο γηα 

λα ζαο ελεκεξψζεη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ έρεη πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 121 (ρέδηα Βειηίσζεο) θαη αθνξά ηελ πεξηνρή καο θαη φρη κφλν, 

επειπηζηψληαο ζηελ παξέκβαζή ζαο ψζηε λα ππάξμεη ζεηηθή επίιπζε ηνπ ζέκαηνο.  

Ζ δεηνχκελε παξέκβαζε αθνξά ην αλψηαην χςνο επέλδπζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

πνιπεηψλ θπηεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εγθαηάζηαζε αθηηληδίσλ. χκθσλα κε θάπνηεο 

πξνεγθξίζεηο, αιιά θαη εγθξίζεηο πνπ ηψξα ηειεπηαία θάπνηνη παξαγσγνί έιαβαλ ζηα 

ρέξηα ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε πεξηθνπή ζην αηηνχκελν χςνο επέλδπζεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ θπηεηψλ απηψλ κε πξνζαξκνγή ηεο επελδπηηθήο δαπάλεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ξεαιηζηηθνχ θφζηνπο πινπνίεζεο επελδπηηθψλ δαπαλψλ εγθαηάζηαζεο πνιπεηψλ 

θπηεηψλ  κε παξαπνκπή ζε λνκηθή βάζε ζηελ ΤΑ 11308/2010 Παξάξηεκα 9  Παξ. 9.6.   

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο επελδπηηθήο 

θαηεγνξίαο ησλ πνιπεηψλ θπηεηψλ είλαη ε ΤΑ 11308/2010 άξζξν 21 αιιά θαη ην 

Παξάξηεκα 9  παξ. 9.6 απηήο. Δθεί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξαπάλσ 

άξζξνπ αλαθέξεηαη φηη λαη κελ ε δαπάλε εγθαηάζηαζεο πνιπεηψλ θπηεηψλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην ξεαιηζηηθφ θφζηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο 9, αιιά σζηφζν πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε ζρεηηθή δαπάλε (ζηελ πεξίπησζε είδνπο – πνηθηιίαο – δηακφξθσζεο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα 9 κε ηελ αίηεζε ελίζρπζεο) πξνζθνκίδεηαη αλαιπηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δαπάλε εγθαηάζηαζεο (αμία θπηψλ, πιηθψλ εγθαηάζηαζεο, 

εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο) ζπλνδεπφκελνο απφ ηηο απαηηνχκελεο πξνζθνξέο. ην δε 

mailto:geoteeam@otenet.gr


   

Παξάξηεκα 9 Παξ, 9.6 πεξηιακβάλεηαη ην είδνο θπηείαο « Αθηηλίδηα ζε εκηθξεβαηίλα – 

θξεβαηίλα » κε αλψηαην χςνο επέλδπζεο ηα 664,00 Δπξψ/ζηξ.   

 Γλσξίδνπκε φκσο απφ ηελ πξάμε φηη ε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο εγθαηάζηαζεο 

ηεο ελ ιφγσ θπηείαο λαη κελ είλαη ηχπνπ θξεβαηίλαο αιιά κε εληζρπκέλα θαη ππεξπςσκέλα  

δνκηθά ζηνηρεία κηαο θαη ε  πνηθηιία αθηηληδίσλ (HAYWARD) απαηηεί πνιχ θαιφ αεξηζκφ θαη 

αξθεηφ θσο θαζψο επίζεο θαη επαξθή ππνζηήξημε απφ ην ζχζηεκα ππνζηχισζεο ιφγσ 

ηνπ πνιχ πςεινχ δπλακηθνχ παξαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο (ε παξαγσγήο ηεο 

μεπεξλάεη ηνπ 5 ηφλνπο θαη θηάλεη ηνπο 7-8). Δίλαη ινηπφλ αδχλαηνλ κε ην ππάξρνλ ζην 

Παξάξηεκα 9  Παξ. 9.6 ηεο ΤΑ 11308/2010  θαη κε αλψηαην χςνο επηδνηνχκελεο 

επέλδπζεο (664,00 Δπξψ / ζηξ.) λα εγθαηαζηαζεί θπηεία αθηηληδίσλ ζχκθσλα κε ηηο 

αλσηέξσ απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο. ήκεξα πιένλ νη ηηκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θπηείαο αθηηληδίσλ κε ηελ ηερληθή απηή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ απηήο ηεο πνηθηιίαο έρνπλ αγγίμεη θαη ίζσο λα έρνπλ μεπεξάζεη ην 

επίπεδν ησλ 2000  Δπξψ / ζηξ. 

 

Αμηφηηκε θ. Θενραξφπνπιε, αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

Όπσο γλσξίδεηε ε θαιιηέξγεηαο ηεο αθηηληδηάο ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο είλαη απφ ηηο δπλακηθφηεξεο θαιιηέξγεηεο κε ηελ 

πεξηζζφηεξε παξαγσγή ηεο λα εμάγεηαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο 

Αζίαο απνθέξνληαο ζεκαληηθά έζνδα θαη ζπλάιιαγκα ζηε ρψξα καο πνπ καζηίδεηαη επί 

ρξφληα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Έηζη ινηπφλ αληηιακβάλεζηε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο αθηηληδηάο (θαη ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζήο ηεο ζηηο πεξηνρέο πνπ απηή 

επδνθηκεί) γηα ηελ εζληθή καο νηθνλνκία γεληθφηεξα. Γηα απηφ είλαη αλαγθαίν λα αξζεί ν 

παξαπάλσ πεξηνξηζκφο, ζρεηηθά κε ηηο πεξηθνπέο ζηε δαπάλε εγθαηάζηαζεο ησλ θπηεηψλ 

αθηηληδηάο, πξνθεηκέλνπ νη παξαγσγνί καο λα πξνβνχλ ζην αθέξαην ζηελ πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκαηηζζέλησλ απφ απηνχο επελδχζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηεί ε ελ ιφγσ πνηθηιία ψζηε λα παξάγεη πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά άξηζην πξντφλ.   

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 
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