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Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 01.6    

Υποστηρικτικέ̋ προ̋ τη γεωργία δραστηριότητε̋ 
και δραστηριότητε̋ μετά τη συγκομιδή. 

 02.4    Υποστηρικτικέ̋ προ̋ τη δασοκομία υπηρεσίε̋ 

 07.2    Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08     Λοιπά ορυχεία και λατομεία *** 

09     Υποστηρικτικέ̋ δραστηριότητε̋ εξόρυξη̋*** 

10          Βιομηχανία τροφίμων.  

 10.52    Παραγωγή παγωτών 

 10.71       

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστική̋ 

 10.72       

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή 
διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστική̋ 

 10.73    

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκού̋ και 
παρόμοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       Παραγωγή κακάου, σοκολάτα̋ και ζαχαρωτών 

 10.83    Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

   

10.83.12 

    

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· 
εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων 
του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού 
και φλοιού καφέ 

  

10.83.13 

  

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει 
υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει 
υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν 
μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσε̋ 
συσκευασίε̋ περιεχομένου <= 3 kg 

  

10.83.14 

    

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, 
συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή 
μάτε 

   10.83.15    Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων 

 10.84    Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

 10.85      Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

 10.86       

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων 
διατροφή̋ και διαιτητικών τροφών 

  10.89.11     

Παραγωγή σουπών και ζωμών και 
παρασκευασμάτων του̋ 

11     Βιομηχανία Ποτών 

  11.01.1   Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

 11.05    Ζυθοποιία 

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού 
νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

12         Παραγωγή προϊόντων καπνού 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

13         

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών  
(με την εξαίρεση των συνθετικών ινών - βλέπε 
κάτωθι εξαιρέσει̋)  

14         Κατασκευή ειδών ένδυση̋ 

15         

Κατεργασία και δέψη δέρματο̋, κατασκευή ειδών 
ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών 
σελοποιία̋, ειδών σαγματοποιία̋ και υποδημάτων 
και υποδημάτων. 

16         

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από 
ξύλο και φελλό, εκτό̋ από τα έπιπλα, κατασκευή 
ειδών καλαθοποιία̋ και σπαρτοπλεκτική̋. 

17         

Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων 
από χαρτί. 

18         

Εκδόσει̋, εκτυπώσει̋ και αναπαραγωγή 
προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφή̋ ήχου και 
εικόνα̋ ή μέσων πληροφορική̋. 

19         

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλιση̋ 
πετρελαίου 

20         Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων. 

21         

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22         

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
και πλαστικέ̋ ύλε̋. 

23         

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά 
ορυκτά. 

24         

Παραγωγή βασικών μετάλλων  (εκτό̋ των κάτωθι 
αναφερόμενων εξαιρέσεων)  

25         

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού. 

26         

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28         

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. 

29         

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 
ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων 

30         

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (εκτό̋ 
των κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         

Άλλε̋ μεταποιητικέ̋ δραστηριότητε̋ (εκτό̋ των 
κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

33         

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 
εξοπλισμού. 

36     Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 

37     Επεξεργασία Λυμάτων  

38 
    

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· 
ανάκτηση υλικών 

39     Δραστηριότητε̋ εξυγίανση̋ και άλλε̋ υπηρεσίε̋ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

για τη διαχείριση αποβλήτων 

58     Εκδοτικέ̋ Δραστηριότητε̋  
 58.2    Έκδοση λογισμικού 

61     Τηλεπικοινωνίε̋ 

 61.1    Ενσύρματε̋ τηλεπικοινωνιακέ̋ δραστηριότητε̋ 

 61.2    Ασύρματε̋ τηλεπικοινωνιακέ̋ δραστηριότητε̋ 

 61.3    Δορυφορικέ̋ τηλεπικοινωνιακέ̋ δραστηριότητε̋ 

62.0     

Δραστηριότητε̋ Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παροχή̋ συμβουλών και συναφεί̋ 
δραστηριότητε̋  

 62.01    

Δραστηριότητε̋ Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
συστημάτων.  

    62.02.3     

Υπηρεσίε̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ για τεχνολογίε̋ 
τη̋ πληροφορία̋ 

      62.02.30   

Υπηρεσίε̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ για τεχνολογίε̋ 
τη̋ πληροφορία̋ 

        62.02.30.02 
Υπηρεσίε̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ εξειδικευμένου 
λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.04 Υπηρεσίε̋ υποστήριξη̋ λογισμικού πολυμέσων 

  62.03       Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ ηλεκτρονικών συστημάτων  
    62.03.1     Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ ηλεκτρονικών συστημάτων 

      62.03.12   

Υπηρεσίε̋ διαχείριση̋ συστημάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 

  62.09       

Άλλε̋ δραστηριότητε̋ τη̋ τεχνολογία̋ τη̋ 
πληροφορία̋ και δραστηριότητε̋ υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.2     

Άλλε̋ υπηρεσίε̋ των τεχνολογιών τη̋ πληροφορία̋ 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

      62.09.20   

Άλλε̋ υπηρεσίε̋ των τεχνολογιών τη̋ πληροφορία̋ 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63         Δραστηριότητε̋ υπηρεσιών πληροφορία̋ 

63.1         

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 
συναφεί̋ δραστηριότητε̋· δικτυακέ̋ πύλε̋ 

  63.11       

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 
συναφεί̋ δραστηριότητε̋ 

    63.11.1     

Υπηρεσίε̋ επεξεργασία̋ δεδομένων, παροχή̋ 
κεντρικού υπολογιστή, λειτουργία̋ εφαρμογών και 
παροχή̋ λοιπή̋ υποδομή̋ τεχνολογιών τη̋ 
πληροφορία̋ 

      63.11.11   Υπηρεσίε̋ επεξεργασία̋ δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίε̋ ανάπτυξη̋ βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίε̋ αποθήκευση̋ βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 
Υπηρεσίε̋ διάθεση̋ εξοπλισμού επεξεργασία̋ 
δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστική̋ ισχύο̋ κλπ) 

        63.11.11.04 Υπηρεσίε̋ προετοιμασία̋ εισαγωγή̋ δεδομένων 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορική̋ 

  63.12       Δικτυακέ̋ πύλε̋ (web portals) 
    63.12.1     Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

portals) 

      63.12.10   

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 
portals) 

71     

Αρχιτεκτονικέ̋ δραστηριότητε̋ και δραστηριότητε̋ 
μηχανικών· τεχνικέ̋ δοκιμέ̋ και αναλύσει̋ 

 71.20    Τεχνικέ̋ Δοκιμέ̋ και Αναλύσει̋ 

72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

74     

Άλλε̋ επαγγελματικέ̋, επιστημονικέ̋ και τεχνικέ̋ 
δραστηριότητε̋ 

  74.10.1     

Υπηρεσίε̋ σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 
βιομηχανική̋ σχεδίαση̋ και άλλε̋ υπηρεσίε̋ 
εξειδικευμένου σχεδιασμού 

  74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

  82.92       

Δραστηριότητε̋ συσκευασία̋ (μόνο προϊόντων 
που ανήκουν σε επιλέξιμε̋ δράσει̋). 

    
82.92.10.05 

Υπηρεσίε̋ συσκευασία̋ και αποσυσκευασία̋ 
εμπορευμάτων 

 91        
Δραστηριότητε̋ βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 
μουσείων και λοιπέ̋ πολιτιστικέ̋ δραστηριότητε̋ 

       

 

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  
 

 08.92  Τύρφη  

  09.90.11 Υποστηρικτικέ̋ δραστηριότητε̋ εξόρυξη̋ λιθάνθρακα  
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Επισημαίνεται ότι από τι̋ παραπάνω μεταποιητικέ̋ δραστηριότητε̋ εξαιρούνται και δεν δύναται να 
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγή̋ ούτε να λάβουν την ενίσχυση τη̋ επιχορήγηση̋ οι δραστηριότητε̋ τη̋ 
πρώτη̋ μεταποίηση̋ των προϊόντων του τομέα Γεωργία̋, όπω̋ αυτό̋ προσδιορίζεται στο πρώην 
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) τη̋ Συνθήκη̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ όπω̋ ισχύει 
καθώ̋ και τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β). Οι δραστηριότητε̋ αυτέ̋  
παρατίθενται ακολούθω̋.  
 
 
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ (Δεν Επιδοτούνται) 

 
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογή̋ των ενισχύσεων όπω̋ ορίζονται στο 
Άρθρο 1 του Κανονισμού τη̋ ΕΕ 1998/2006 De Minimis.  
Ο παρόν κανονισμό̋ εφαρμόζεται στι̋ ενισχύσει̋ που χορηγούνται σε επιχειρήσει̋ σε όλου̋ του̋ τομεί̋ 
εκτό̋: 
α) τι̋ ενισχύσει̋ προ̋ επιχειρήσει̋ που δραστηριοποιούνται στου̋ τομεί̋ τη̋ αλιεία̋ και τη̋ 

υδατοκαλλιέργεια̋, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)·  
β) τι̋ ενισχύσει̋ προ̋ επιχειρήσει̋ που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων, όπω̋ απαριθμούνται στο παράρτημα I τη̋ συνθήκη̋ (βλέπε κάτωθι)· 
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γ) ενισχύσει̋ προ̋ επιχειρήσει̋ που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, 
όπω̋ απαριθμούνται στο παράρτημα I τη̋ συνθήκη̋, στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋: 

i) όταν το ποσό τη̋ ενίσχυση̋ καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων 
που πωλούνται από πρωτογενεί̋ παραγωγού̋ ή διατίθενται στην αγορά από τι̋ οικείε̋ 
επιχειρήσει̋· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσή̋ τη̋ εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε 
πρωτογενεί̋ παραγωγού̋· 

δ) ενισχύσει̋ για δραστηριότητε̋ που σχετίζονται με εξαγωγέ̋ προ̋ τρίτε̋ χώρε̋ ή προ̋ κράτη μέλη, 
ιδίω̋ δε ενισχύσει̋ που συνδέονται άμεσα με τι̋ εξαγόμενε̋ ποσότητε̋, με τη δημιουργία και 
λειτουργία δικτύου διανομή̋ ή με άλλε̋ τρέχουσε̋ δαπάνε̋ που σχετίζονται με εξαγωγική 
δραστηριότητα· 

ε)  ενισχύσει̋ για τι̋ οποίε̋ τίθεται ω̋ όρο̋ η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων· 
στ) τι̋ ενισχύσει̋ προ̋ επιχειρήσει̋ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 
ζ) τι̋ ενισχύσει̋ για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίε̋ χορηγούνται 

σε επιχειρήσει̋ που εκτελούν οδικέ̋ εμπορευματικέ̋ μεταφορέ̋ για λογαριασμό τρίτων· 
η) τι̋ ενισχύσει̋ που χορηγούνται σε προβληματικέ̋ επιχειρήσει̋. 
Για του̋ σκοπού̋ του παρόντο̋ κανονισμού νοούνται ω̋: 
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα I τη̋ συνθήκη̋ ΕΚ (που 

παρατίθεται παρακάτω), με εξαίρεση τα προϊόντα αλιεία̋· 
β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντο̋ από την οποία προκύπτει 

ένα επίση̋ γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τι̋ εργασίε̋ εντό̋ τη̋ γεωργική̋ εκμετάλλευση̋ που είναι 
απαραίτητε̋ για την προετοιμασία ενό̋ προϊόντο̋ ζωική̋ ή φυτική̋ προέλευση̋ για την πρώτη του 
πώληση· 

γ)  «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προ̋ 
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεση̋ στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη 
πώληση από μέρου̋ πρωτογενού̋ παραγωγού σε μεταπωλητέ̋ ή μεταποιητικέ̋ επιχειρήσει̋ και 
κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από 
μέρου̋ πρωτογενού̋ παραγωγού προ̋ τελικού̋ καταναλωτέ̋ λογίζεται ω̋ εμπορία αν 
πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 

 
Επίση̋ από τον κλάδο τη̋ μεταποίηση̋, για τι̋ ανάγκε̋ του παρόντο̋, οδηγού εξαιρούνται και δεν 
δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:  

i) οι δραστηριότητε̋ του τομέα τη̋ χαλυβουργία̋ όπω̋ αυτό̋ προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τι̋ Περιφερειακέ̋ Ενισχύσει̋ προ̋ μεγάλα 
επενδυτικά σχέδια τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ 

ii) οι δραστηριότητε̋ ναυπηγικών εργασιών όπω̋ αυτέ̋ προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τι̋ 
κρατικέ̋ ενισχύσει̋ στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06), και,  

iii) οι δραστηριότητε̋ του τομέα των συνθετικών ινών όπω̋ αυτό̋ προσδιορίζεται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. 

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ Παραρτήματο̋ Ι,  Προβλεπόμενο̋ στο άρθρο 32 τη̋ Συνθήκη̋ 

1 2 

Κλάση τη̋ ονοματολογία̋  
των Βρυξελλών  

Είδο̋ εμπορεύματο̋ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ζώα ζώντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 Κρέατα  και βρώσιμα παραπροιόντα σφαγίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   3 Ιχθεί̋ μαλακόστρατα  και μαλάκια. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομία̋. Ωά πτηνών. Μέλι φυσικόν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

05.04 
Έντερα, κύστει̋ και στόμαχοι ζώων, ολόκληρα  ή ει̋ τεμάχια, πλην των εξ ιχθύων τοιούτων. 

05.15 Προϊόντα ζωική̋ προελεύσεω̋, μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή περιλαμβανόμενα. Μη ζώντα  
ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά  ζώντα  και προϊόντα ανθοκομία̋.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιμα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιμοι .Φλοιοί  εσπεριδοειδών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφέ̋, τείον και αρτύματα (μπαχαρικά) εξαιρέσει του ματέ (κλάσι̋ 09.03). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Δημητριακά προϊόντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιία̋ ,βύνη, άμυλα, γλουτένη, ινουλίνη. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδει̋ .Σπέρματα , σπόροι σπορά̋ και διάφοροι καρποί. 

Βιομηχανικά  και φαρμακευτικά  φυτά. Άχυρα και χορτονομαί. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΕΧ 13.03 
Πηκτίνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.01 

Λίπη χοίρειον υπό την ονομασία <<saindoux>> και λοιπά χοίρεια λίπη, λαμβανόμενα διά 
πιέσεω̋ ή τήξεω̋. 

15.02 Λίπη βοειδών , προβατοειδών και αιγοειδών , ακατέργαστα  ή τετηγμένα, περιλαμβανόμενων 
και των λιπών των λεγομένων  πρώτη̋ εκθλίψεω̋.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.03 

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονομασία <<saindoux>> χοιρείου λίπου̋ και 
ελαιομαργαρίνη, άνευ προσθήκη̋ γαλακτοματοποιών ουσιών, άνευ αναμείξεω̋ ή παρασκευή 
τινό̋. 

          15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξηυγενισμένα. 
15.07 Έλαια φυσικά μόνιμα, ρευστά ή αλοιφώδη , ακαθάριστα, κεκαθαρμένα ή εξηυγενισμένα. 
15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονομένα, έστω και εξηυγενισμένα, αλλ΄ουχί περαιτέρω  

επεξεργασμένα. 
15.13 Μαργαρίνη, απομίμηση̋ χοιρείου λίπου̋ (simili saindoux) και έτερα βρώσιμα λίπη 

παρασκευασμένα. 
15.17 Υπολείμματα προκύπτοντα εκ τη̋ επεξεργασία̋ των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών 

κηρών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ιχθύων, μαλακοστάτων και μαλακίων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

17.01 
Σάκχαρι̋ τεύτλων και σακχαροκάλαμου, ει̋ στερεάν κατάστασιν. 

17.02 Έτερα σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του μέλιτο̋, έστω και μεμειγμένα μετά φυσικού 
μέλιτο̋. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι. 

17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωματισμέναι. 
17.05 Σάκχαρα, σιρόπια και μελάσσαι, άπαντα αρωματισμένα ή τεχνικώ̋ κεχρωσμένα 

(περιλαμβανόμενη̋ και τη̋ δια βανίλλη̋ ή βανιλλίνη̋ αρωματισμένη̋ σακχάρεω̋), 
εξαιρουμένων των χυμών οπώρων μετά προσθήκη̋ σακχάρεω̋ ει̋ πάσαν αναλογίαν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
18.01 

Κακάον ει̋ βαλάνου̋ και θραύσματα βαλάνων, ακατέργαστα ή πεφρυγμένα. 

18.02 Κελύφη, φλοιοί μεμβράναι και απορρίμματα κακάου. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   20 Παρασκευάσματα οσπρίων, λαχανικών, οπώρων και ετέρων φυτών ή μερών φυτών. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  22 

22.04 
Γλεύκο̋ σταφυλών, μερικώ̋ ζυμωθέν, έστω και αν η ζύμωσι̋ ανεστάλη καθ'οιονδήποτε έτερον 
τρόπον, εξαιρέσει τη̋ δια προσθήκη̋  οινοπνεύματο̋. 

22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκο̋ εκ νωπών σταφυλών, ούτινο̋ η ζύμωσι̋ ανεστάλη τη  
προσθήκη οινοπνεύματο̋  (περιλαμβανομένων και των μιστελίων). 

22.07 Μηλίτη̋, απίτη̋ , υδρόμελι και έτερα ποτά προερχόμενα εκ ζυμώσεω̋. 
Ex 22.08 Αιθυλική αλκοόλη, μετουσιωμένη ή μη, οιουδήποτε αλκοομετρικού τίτλου, 

Λαμβανόμενη από γεωργικά προϊόντα περιλαμβανόμενα στο παράρτημα 1 τη̋ Συνθήκη̋, 
εξαιρουμένων των αποσταγμάτων, ηδύποτων και ετέρων οινοπνευματωδών ποτών, συνθέτων 
αλκοολούχων παρασκευασμάτων (καλουμένων συμπεπυκνωμένων εκχυλισμάτων) δια την 
παρασκευή ποτών. 

Ex22.09 

22.10 Όξο̋ εδώδιμων  και υποκατάστατα αυτού εδώδιμα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών  ειδών διατροφή̋. 

Τροφαί παρεσκευασμέναι δια ζώα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

24.01 
Καπνό̋ ακατέργαστο̋  ή μη βιομηχανοποιημένο̋. Απορρίμματα καπνού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 
45.01 

Φελλό̋, φυσικό̋ ακατέργαστο̋ και απορρίμματα φελλού. 
Φελλό̋ ει̋ θραύσματα, κόκκου̋ ή κόνιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 
54.01 

Λίνον, ακατέργαστον, μουσκευμένον, αποφλοιωμένον, κτενισμένον ή άλλω̋ πω̋ 
κατειργασμένον, μη όμω̋ νηματοποιημένον. Στυπία και απορρίμματα (περιλαμβανομένου και 
του εκ τη̋ ξάνσεω̋ νημάτων, υφασμάτων  ή ρακών προερχομένου λίνου). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 
57.01 

Κάνναβι̋, (Cannabis sativa) ακατέργαστο̋ ,μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, κτενισμένη ή άλλω̋ 
κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και απορρίμματα καννάβεω̋ 
(περιλαμβανομένων και των προερχόμενων εκ τη̋ ξάνσεω̋ νημάτων, υφασμάτων ή ρακών).  

 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  
ΚΥΑ  292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β) 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

1. ΤΟΜΕΑΣ :       ΚΡΕΑΣ 

Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμό̋, συμπλήρωση τη̋ υφιστάμενη̋ σφαγειοτεχνική̋ υποδομή̋ με ή 
χωρί̋ μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τι̋ απαιτήσει̋ για την βιολογική κτηνοτροφία. 
Δράση 1.2.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητα̋ μέχρι 400 τον. κρέατο̋ σε νησιωτικέ̋ 
περιοχέ̋ όπου δεν υπάρχει επαρκή̋ σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτη̋ και Εύβοια̋). 
Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων  
τεμαχισμού - τυποποίηση̋ κρέατο̋ και παραγωγή̋ κρεατοσκευασμάτων .   
Δράση 1.4.:  Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίηση̋ κρέατο̋ θηραματικών ειδών και 
παραγωγή̋ κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσει̋ καθετοποίηση̋ τη̋ παραγωγή̋.  
Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίηση̋ κρέατο̋ και παραγωγή̋ 
κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχέ̋ όπου δεν υπάρχει επαρκή̋ υποδομή, με στόχο την προστασία τη̋ 
δημόσια̋ υγεία̋.  
Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμό̋ – συμπλήρωση, χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋, με ή χωρί̋ 
μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγή̋ προϊόντων με βάση το κρέα̋ (αλλαντοποιεία – κονσέρβε̋ κλπ). 
Δράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) τη̋ κρεαταγορά̋ Αθηνών. 
Δράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων 
αδρανοποίηση̋ παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγή̋ (rendering) σαν συμπλήρωση μονάδων 
σφαγή̋ συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμη̋ ενέργεια̋. 
 Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών 
θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγου̋ για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών 
προϊόντων (κρέα̋ και λοιπά προϊόντα κρέατο̋) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.   
 

2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 

Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκεια̋ 
γάλακτο̋.   

Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμό̋ τυροκομείων με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι 
βασικοί όροι υγιεινή̋ και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ τη̋ χώρα̋.  
Δράση 2.3.: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων επεξεργασία̋ γάλακτο̋ με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων 
και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρου̋ αξιοποίηση̋ 
του γάλακτο̋ σε τοπικό επίπεδο.  
Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγή̋ γιαούρτη̋ και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων 
γάλακτο̋. 
Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγή̋ 
γιαούρτη̋ και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτο̋. 
Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό̋ - επέκταση, μονάδων αξιοποίηση̋ παραπροϊόντων 
(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντο̋.  
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3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 

Δράση 3.1.1.:  Ίδρυση μονάδων τυποποίηση̋ και συσκευασία̋ αυγών.  
Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 
τυποποίηση̋ και συσκευασία̋ αυγών. 
Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασία̋ αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα 
αυγά.  
Δράση 3.1.4.:  Ίδρυση μονάδων τυποποίηση̋ και συσκευασία̋ αυγών και προϊόντων που 
τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένε̋ προδιαγραφέ̋ ή πρότυπα (ειδικέ̋ εκτροφέ̋, βιολογικά κ.λ.π.) 
στα πλαίσια καθετοποίηση̋ των μονάδων.  
 

 

3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

Δράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνο-σφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητα̋, ειδικών πτηνοτροφικών 
εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και 
προϊόντα σφαγή̋.  
Δράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων 
και κυρίω̋ ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα 
σφαγή̋. 
Δράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινέ̋ ή νησιωτικέ̋ περιοχέ̋.   
Δράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση υφισταμένων με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων 
τεμαχισμού – τυποποίηση̋ και μεταποίηση̋ κρέατο̋ πουλερικών. 
Δράση 3.2.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίηση̋ και μεταποίηση̋ κρέατο̋ πουλερικών – 

κουνελιών κυρίω̋ σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγή̋ πτηνών και κουνελιών.  
Δράση 3.2.6.: Ίδρυση γραμμών σφαγή̋ κουνελιών – ινδιάνων εντό̋ υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.  
 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμό̋ χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση 
υφισταμένων μονάδων τυποποίηση̋ – επεξεργασία̋ – μεταποίηση̋ - συσκευασία μελιού. 
Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίηση̋ – συσκευασία̋ μελιού μόνο σε ορεινέ̋ – 

νησιωτικέ̋ περιοχέ̋, με προτεραιότητα στι̋ μονάδε̋ τυποποίηση̋ – επεξεργασία̋ – μεταποίηση̋ 
βιολογικού μελιού. 
Δράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή 
σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ. 
Στον υποτομέα του μελιού καμία από τι̋ ανωτέρω δράσει̋ δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητα̋ του 
Καν. 797/2004. 
 

 

5. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνιση̋ κουκουλιών. 
Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμό̋, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνιση̋ κουκουλιών. 
Δράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίηση̋ σαλιγκαριών.  
Δράση 5.4.:   Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίηση̋ σαλιγκαριών.  
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6. ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμό̋ καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσει̋ 
αερισμού ή με ψυχρό αέρα.  
Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμό̋ – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντήριων δημητριακών. 
Δράση 6.4.:  Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων δημητριακών.  
Δράση 6.5.: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμό̋ χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋ υφισταμένων 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανση̋ & ψύξη̋. 
Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωση̋ - επεξεργασία̋ – τυποποίηση̋ ρυζιού.  
Δράση 6.7.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωση̋ 
ρυζιού με εξοπλισμό λείανση̋, χρωματοδιαλογή̋ και υγροθερμική̋ επεξεργασία̋ και τυποποίηση̋ – 

συσκευασία̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση.  
Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβου̋ σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 
Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικέ̋ ή ορεινέ̋ περιοχέ̋. 
 

 

7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Α) Ελαιόλαδο 

 

Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
α) Εκσυγχρονισμό̋, με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρί̋ αύξηση τη̋ δυναμικότητα̋, 
με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.  
β) Συγχωνεύσει̋ ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  
γ) Ιδρύσει̋ ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινέ̋ ή νησιωτικέ̋ περιοχέ̋ από βιολογική 
πρώτη ύλη.  
Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων 
ελαιολάδου, χωρί̋ αύξηση τη̋ δυναμικότητα̋.  
Δράση 7.3.:  Ιδρύσει̋ – επεκτάσει̋ τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων 
ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση τη̋ προστιθέμενη̋ αξία̋ του προϊόντο̋.   
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρί̋ αύξηση 
τη̋ δυναμικότητα̋. 
 

Β)       Άλλα Έλαια  
Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση σποροελαιργείων και 
Βιομηχανιών σπορελαιουργία̋ χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋.    
                     

Δεν είναι επιλέξιμε̋ στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσει̋ μελών αναγνωρισμένη̋ ΟΕΦ που αφορούν :  
A) Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευση̋ και αξιοποίηση̋ των καταλοίπων τη̋ παραγωγή̋ ελαιολάδου 
και επιτραπέζιων ελιών  
B) Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίηση̋ τη̋ ποιότητα̋, με βάση σύστημα ανάλυση̋ 
κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι 
σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή.  
 

 

8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 

Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμό̋ οινοποιείων με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση χωρί̋ αύξηση τη̋ 
δυναμικότητα̋, για παραγωγή οίνων ποιότητα̋. 
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Δράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων με παράλληλο εκσυγχρονισμό (κτιριακών εγκαταστάσεων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού) για βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ και μείωση του κόστου̋ παραγωγή̋, χωρί̋ 
αύξηση τη̋ δυναμικότητα̋. 
Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονη̋ τεχνολογία̋: 
α) σε περιπτώσει̋ εξυπηρέτηση̋ τη̋ τοπική̋ παραγωγή̋ σε ορεινέ̋ και νησιώτικε̋ περιοχέ̋ 

β) μονάδων παραγωγή̋ οίνων από προϊόντα τη̋ βιολογική̋ αμπελουργία̋ [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] 
και συστημάτων ολοκληρωμένη̋ διαχείριση̋.  
Δράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισμό̋, επέκταση γραμμή̋ εμφιάλωση̋ οίνου σε οινοποιεία για 
την κάλυψη των αναγκών εμφιάλωση̋ τη̋ παραγωγή̋ του̋.  

 

 

9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 

I. Στο επίπεδο τη̋ εμπορία̋ 

 

Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασία̋, τυποποίηση̋, διαλογή̋, συντήρηση̋, ψύξη̋, 
αποθήκευση̋ νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτα̋, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. 
Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρή̋ δυναμικότητα̋ 
συσκευαστηρίων κηπευτικών με δυνατότητα προμήθεια̋ κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα 
νησιωτικέ̋ περοχέ̋ (πλην Κρήτη̋ και Εύβοια̋).  
Δράση 9.3.: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 
συσκευασία̋, τυποποίηση̋, διαλογή̋, συντήρηση̋, ψύξη̋, αποθήκευση̋ νωπών οπωροκηπευτικών, 
πατάτα̋, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: 
 

II. Στο επίπεδο τη̋ μεταποίηση̋ 

 

Δράση 9.7.: Μεταποίηση Βιομηχανική̋ τομάτα̋ 

 

Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίω̋ όσον αφορά: 
· την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
· την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρί̋ αύξηση τη̋ δυναμικότητα̋. 
Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.) 
 

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα  
- Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων 
κονσερβοποίηση̋ οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 
λαχανικών κυρίω̋ όσον αφορά: 
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
την παραγωγή νέων προϊόντων. 
- Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίηση̋ (κονσερβοποίηση̋) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανική̋ 
τομάτα̋), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών.  
β)  Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων   
μονάδων χυμοποίηση̋, κυρίω̋ όσον αφορά: 

· την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
· την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίηση̋ οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  σύγχρονη̋ 
τεχνολογία̋. 
δ) Αποξηραμένων φρούτων 
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Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανση̋ φρούτων 
(δαμάσκηνα, βερίκοκα κλπ). 
 ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγή̋ μαρμελάδων και 
γλυκών κουταλιού.  
στ)  Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίηση̋ 
εσπεριδοειδών κυρίω̋ όσον αφορά: 

· την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
· στι̋ ψυκτικέ̋ εγκαταστάσει̋, 
· την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 

Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό̋ - επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 
παραγωγή̋ τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίω̋ όσον αφορά:  

· στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών  
· στην παραγωγή νέων προϊόντων  

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων 
για την παραγωγή χυμών λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 
Δράση 9.10.: Επενδύσει̋ εγκατάσταση̋ βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίηση̋ υπολειμμάτων των 
χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίηση̋ οπωροκηπευτικών για την παραγωγή 
λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών. 
Δράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμό̋ και επέκταση ή 
και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστα̋, νιφάδων πραλίνα̋, 
παστελιών, snaks κ.λ.π. 
Δράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισμό̋ και επέκταση με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων. 
β) Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίηση̋ – αποξήρανση̋ σύκων και σταφίδων. 
 

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασία̋ επιτραπέζιων ελαιών 

Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμό̋ των μονάδων επεξεργασία̋ βρωσίμων ελαιών, χωρί̋ αύξηση 
δυναμικότητα̋. 
Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμέ̋ συσκευασία̋ καταναλωτή και γραμμέ̋ 
παραγωγή̋ νέων προϊόντων. 
Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσει̋ που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋, για 
λόγου̋ που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋. 
 

ΙV.      Στον τομέα των Γεωμήλων 

Δράση 9.16.: Ιδρύσει̋ νέων μονάδων, εκσυγχρονισμό̋ – επέκταση, με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση, 
συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενε̋ μονάδε̋ μεταποίηση̋ 
γεωμήλων με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπω̋: 

· προτηγανισμένη̋ / κατεψυγμένη̋ πατάτα̋, 
· τσιπ̋ ή σνακ̋ πατάτα̋ κ.λ.π. 
· άλλα νέα προϊόντα  

Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του Τομέα που 
υποβάλλονται από αναγνωρισμένε̋ ή προαναγνωρισμένε̋ από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτική̋ 
Ομάδε̋ Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώ̋ και Εταιρείε̋ που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα 
Παραγωγών). Κατ’ εξαίρεση δύναται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια:  

§ Στα Νησιά Αιγαίου και Ιουνίου με λιγότερου̋ από 3.100 κατοίκου̋.  
§ Στι̋ περιπτώσει̋ ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 

μεγαλύτερου ή ίσου ( > ) από 500.000€.  



«ΝΕΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Οδηγό̋ Προγράμματο̋ 

   103 

 

10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 

Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίηση̋ ή εκσυγχρονισμό̋ ή επέκταση υφισταμένων 
μονάδων. 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμό̋ και επέκταση τυποποιημένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορία̋ (νέε̋ ανθαγορέ̋ – κέντρα διανομή̋) από 
συλλογικού̋ φορεί̋ ανθοπαραγωγών.  

 

 

11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγή̋ πλήρων 
τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρί̋ αύξηση δυναμικότητα̋, οι οποίε̋ θα εφαρμόσουν HACCP .  

Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγή̋ αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων τυποποιημένων 
μειγμάτων ζωοτροφών.   
Δράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών 
ορισμένων περιοχών τη̋ χώρα̋ (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικού̋ χώρου̋ ζωοτροφών, με 
δυνατότητα εγκατάσταση̋ μικρού παρασκευαστηρίου.  
Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με 
δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινέ̋ και νησιωτικέ̋ περιοχέ̋.  
Δράση 11.5.: Ίδρυση μονάδων παραγωγή̋ ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που 
θα εφαρμόσουν HACCP.  

Δράση 11.6.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγή̋   ζωοτροφών 
οικιακών ζώων  και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.  

 

12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων επεξεργασία̋ και τυποποίηση̋ σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 
Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων επεξεργασία̋ και τυποποίηση̋ 
σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 

13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίηση̋ και επεξεργασία̋ αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών. 
Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμό̋ με ή χωρί̋ μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίηση̋ και επεξεργασία̋ 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: Ω̋ προϊόντα ποιότητα̋  είναι αυτά που καθορίζονται από του̋ 
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπω̋ αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, 
καθώ̋ και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 
 
Επίση  ̋σημειώνεται ότι για επενδύσει̋  οι οποίε  ̋θα πραγρατοποιηθούν σε περιοχέ  ̋ΟΠΑΑΧ οι εν δυνάμει 
επενδυτέ  ̋θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη του  ̋του  ̋κλάδου  ̋που θα συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ (ΕΓΤΑΑ) για τι̋  περιοχέ  ̋ αυτέ  ̋(βλέπε 
Παράρτημα  VΙ: Παρεμβασει̋ Στο Παραγωγικο Περιβαλλον του παρόντο̋). 
 
 
 


