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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Σχέδια Βελτίωσης με εύλογο κόστος επενδύσεων ή με τιμές 

“Βαλκανιστάν”;» 

  

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. και η Π.Ε.Γ.Δ.Υ. παρακολουθούν το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία, μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία 

δυσφήμισης και εκφοβισμού - δηλ. ένα κεκαλυμμένο “bullying” - των συναδέλφων 

που εργάζονται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020 της Γενικής 

Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του 

Υπ.Α.Α.Τ. 

Τα δημοσιεύματα και η σπέκουλα έχουν φτάσει στο σημείο να μιλούν 

“Φανταστικούς Τιμοκαταλόγους”, για ονειρικές καταστάσεις και άλλα φαιδρά. 

Κανένας δεν μπήκε στον κόπο να κάνει μια απλή Ευρωπαϊκή “έρευνα αγοράς” ώστε 

να γίνει μια απλή διασταύρωση τιμών (π.χ ορισμένων γνωστών και δημοφιλών 

τύπων ελκυστήρων). Με πραγματική έκπληξη ο ερευνητής θα διαπίστωνε ότι η 

διαφορά στην προσφερόμενη τιμή τιμοκαταλόγου στις μεγάλες χώρες της Ε.Ε με την 

αναγραφόμενη προσφορά που έχουν πολλοί υποψήφιοι αγρότες επενδυτές στα χέρια 

τους προσεγγίζει σε πολλές περιπτώσεις το 50%, ενώ συνηθέστερες είναι διαφορές 

περί το 30 - 40%. Αυτό συμβαίνει ακόμη και για τους ελκυστήρες που δεν είναι 

Eυρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής. 



Οι συνάδελφοι, έχοντας γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου χρήματος και 

κατά συνέπεια το εθνικό συμφέρον και συμφέρον του Έλληνα αγρότη και 

κτηνοτρόφου, έκαναν μία τεράστια σε όγκο και καλά τεκμηριωμένη δουλειά. Όλα τα 

τεκμήρια, πριν υιοθετηθούν από την πολιτική ηγεσία, τέθηκαν σε αυτήν και της 

παρουσιάστηκαν αναλυτικά. Η ίδια ενδελεχής παρουσίαση έγινε και στις 

συναντήσεις με τους εκπροσώπους των εισαγωγέων. 

Σε ότι αφορά τα κροκοδείλια δάκρυα ορισμένων περί “επιβολή διατίμησης” σε 

μία ελεύθερη αγορά, αυτό που μπορούμε αβίαστα να επισημάνουμε είναι ότι 

ελεύθερη αγορά και επιδότηση με 50% και 60% με χρήματα φορολογουμένων 

(Ελλήνων και πολιτών της Ε.Ε) είναι μάλλον πράγματα που δεν συμβιβάζονται 

απόλυτα. Όταν υπάρχει τέτοιου μεγέθους επιδότηση, τότε η πολιτεία είναι 

υποχρεωμένη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις συνήθεις καταστάσεις να ελέγξει 

αν και κατά πόσο οι προσφερόμενες τιμές για τις επιλέξιμες επενδύσεις τηρούν 

κάποια σχετική δεοντολογία και είναι εντός λελογισμένων ορίων. Το έργο του 

ελέγχου αυτού και της σχετικής έρευνας ανέλαβαν να κάνουν οι συνάδελφοι και το 

έκαναν με απόλυτη σχεδόν επιτυχία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για όλους να μην 

κάνουν απολύτως τίποτα και τα πράγματα να κυλήσουν “ομαλά” ώστε όλοι να ήταν 

ευχαριστημένοι. Θα ήταν όμως πραγματικά “όλοι” ή απλά οι συνήθως 

επωφελούμενοι; 

Είναι σίγουρο ότι κάθε αρχή και δύσκολή και πως τόσο στην σχετική εγκύκλιο 

για τους ελκυστήρες όσο και πιθανά για άλλες που θα ακολουθήσουν να υπάρξουν 

κάποιες ειδικές ή/και γενικές μικρές αστοχίες, αλλά αυτό που σίγουρα μετράει είναι 

ότι μπαίνει επιτέλους ένα “φρένο” στην γνωστή αρχή που επικρατεί στην ελληνική 

αγορά παντός είδους γεωργικού εξοπλισμού και λέει ότι “άλλη είναι η 

προσφερόμενη τιμή με σχέδιο βελτίωσης και πολύ χαμηλότερη η τιμή χωρίς σχέδιο”. 

Αυτές οι όποιες ελάχιστες αστοχίες υπήρχε και υπάρχει πάντα καλή θέληση για να 

διορθωθούν και ασφαλώς θα διορθωθούν. 

Ευελπιστούμε επιτέλους οι τιμές της Ελληνικής αγοράς να προσεγγίσουν τις 

τιμές της υπόλοιπης Ε.Ε και να σταματήσει η χώρα μας να αντιμετωπίζεται ως ένα 



ιδιότυπο “Βαλκανιστάν”. Το παράδειγμα της αγοράς των Ι.Χ, αλλά και των 

υπολοίπων   επαγγελματικών αυτοκινήτων με την ύπαρξη γνωστοποιημένου και 

αποδεκτού τιμοκαταλόγου, απολύτως συγκρίσιμου με τα διεθνή δεδομένα, ας είναι 

ένας οδηγός για την συμμόρφωση της Ελληνικής αγοράς ελκυστήρων, γεωργικών 

μηχανημάτων και παντός είδους εξοπλισμού και παρελκομένων. 

Τέλος, απευθυνόμενοι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους υποψήφιους 

επενδυτές των σχεδίων βελτίωσης, που οι καλοθελητές χρησιμοποιούν ταυτόχρονα 

ως “ασπίδα και πολιορκητικό κριό” άλωσης του δήθεν συστήματος της Ειδικής 

Υπηρεσίας Εφαρμογής, τους λέμε να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά 

και να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και τις ειδικότητες αυτών που τους 

παραπλανούν και τους παραπληροφορούν. 

Ας χρησιμοποιήσουν την αποδεδειγμένη δύναμή τους για να “χτυπήσουν” 

το πραγματικό σύστημα που τους εμποδίζει να απολαύσουν τιμές παρόμοιες με 

τους “φτωχούς” Ευρωπαίους συναδέλφους τους (π.χ τους Γερμανούς ή τους 

Γάλλους). Τώρα τους δίνεται μία πραγματική ευκαιρία!!! 


