
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
ΚΑ∆ - NACE 2008 
 
Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
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10          Βιοµηχανία τροφίµων.  

 10.52    Παραγωγή παγωτών 

 10.71       
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

 10.72       

Παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων· 
παραγωγή διατηρούµενων ειδών 
ζαχαροπλαστικής 

 10.73    

Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, 
κουσκούς και παρόµοιων 
αλευρωδών προϊόντων 

 10.82       
Παραγωγή κακάου, σοκολάτας 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 άµεσες 
συσκευασίες 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 διατροφής και 
διαιτητικών τροφών 

  10.89.11     
Παραγωγή σουπών και ζωµών και 
παρασκευασµάτων τους 

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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13         
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλικών. 

14         Κατασκευή ειδών ένδυσης. 

15         

Κατεργασία και δέψη δέρµατος, 
κατασκευή ειδών ταξιδιού 
(αποσκευών ), τσαντών , ειδών 
σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας 
και υποδηµάτων και υποδηµάτων. 

16         

Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή 
προϊόντων από ξύλο και φελλό, 
εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και 
σπαρτοπλεκτικής. 

17         
Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού 
και προϊόντων από χαρτί. 

18         

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και 
αναπαραγωγή προεγγεγραµµένων 
µέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή 
µέσων πληροφορικής. 

19         
Παραγωγή οπτάνθρακα και 
προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20         
Παραγωγή χηµικών ουσιών και 
προϊόντων. 

21         

Παραγωγή βασικών 
φαρµακευτικών προϊόντων και 
φαρµακευτικών σκευασµάτων 

22         

Παραγωγή προϊόντων από 
ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές 
ύλες. 

23         
Κατασκευή άλλων προϊόντων από 
µη µεταλλικά ορυκτά. 

24         Παραγωγή βασικών µετάλλων.  

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 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         
Άλλες µεταποιητικές 
δραστηριότητες 
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33         
Επισκευή και εγκατάσταση 
µηχανηµάτων εξοπλισµού. 

36     
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή 
νερού 

37     Επεξεργασία Λυµάτων  

38     
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 
απορριµµάτων· ανάκτηση υλικών 

39 
    

∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες 
υπηρεσίες για τη διαχείριση 
αποβλήτων 

41     Κατασκευές Κτιρίων  
42     Έργα Πολιτικού µηχανικού  

43      
Εξειδικευµένες Κατασκευαστικές 
∆ραστηριότητες  

46     

Χονδρικό Εµπόριο (πλην εµπόριο 
µηχανοκινήτων οχηµάτων / 
µοτοσικλετών)  

49 
  

  

Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές 
µέσω αγωγών 

50     Πλωτές µεταφορές 

51     Αεροπορικές µεταφορές 

52 
  

  

Αποθήκευση και υποστηρικτικές 
προς τη µεταφορά δραστηριότητες 

53 
  

  

Ταχυδροµικές και ταχυµεταφορικές 
δραστηριότητες 

55     Καταλύµατα 
 55.10    Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα 

 

55.20 (όλες οι 
υποκατηγορίες 
εξαιρουµένης 
της 55.20.19)    

Καταλύµατα διακοπών και άλλα 
καταλύµατα σύντοµης διαµονής 

 55.30    

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 
για οχήµατα αναψυχής και 
ρυµουλκούµενα οχήµατα 

58     Εκδοτικές ∆ραστηριότητες  
61     Τηλεπικοινωνίες 

 61.1    
Ενσύρµατες τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

 61.2    
Ασύρµατες τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

 61.3    
∆ορυφορικές τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες 

62     

∆ραστηριότητες Προγραµµατισµού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
παροχής συµβουλων και συναφείς 
δραστηριότητες  

63         
∆ραστηριότητες υπηρεσιών 
πληροφορίας 
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70      

  70.22       

∆ραστηριότητες παροχής 
επιχειρηµατικών συµβουλών και 
άλλων συµβουλών διαχείρισης 

    70.22.1     

Υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηµατικών συµβουλών 
διαχείρισης 

        70.22.12.10 
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και 
επιχειρησιακής έρευνας 

      70.22.11   
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών 
στρατηγικής διαχείρισης 

        70.22.12.02 
Υπηρεσίες αποτίµησης επιχειρήσεων 
πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές

      70.22.13   
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε 
θέµατα µάρκετινγκ 

      70.22.15   
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε 
θέµατα οργάνωσης παραγωγής 

      70.22.16   

Υπηρεσίες παροχής συµβουλών 
για θέµατα εφοδιασµού και άλλων 
συµβουλών διαχείρισης 

        70.22.16.01 
Υπηρεσίες συµβουλών σε θέµατα 
επιµελητείας (logistic) 

      70.22.17   
Υπηρεσίες διαχείρισης 
επιχειρηµατικών διαδικασιών 

    70.22.2     
Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός 
των κατασκευαστικών 

71     

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες µηχανικών· τεχνικές 
δοκιµές και αναλύσεις 

 71.20    Τεχνικές ∆οκιµές και Αναλύσεις 

72     Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 

73     ∆ιαφήµιση και έρευνα αγοράς 

   73.11.11  Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης 

    73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφηµίσεων 

    73.11.11.02 
Υπηρεσίες κατασκευής διαφηµιστικών 
πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών 

    73.11.11.03 

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και 
διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και 
περιοδικά 

    73.11.11.04 

Υπηρεσίες σχεδιασµού (όχι 
παραγωγής) διαφηµιστικών 
αντικειµένων ή ταινιών 

    73.11.11.05 
Υπηρεσίες σχεδιασµού διαφηµιστικών 
αφισών 

74     
Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 
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  74.10.1     

Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών 
χώρων, βιοµηχανικής σχεδίασης και 
άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου 
σχεδιασµού 

  74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

 82.92    

∆ραστηριότητες συσκευασίας (µόνο 
προϊόντων που ανήκουν σε 
επιλέξιµες δρασ.). 

  95.11      95.11.10.01

Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων 
λογισµικού ή επεκτάσεων 

 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Επισηµαίνεται ότι από τις παραπάνω µεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν 
δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της 
επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης µεταποίησης των προϊόντων του 
τοµέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 
32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει καθώς 
και τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β). Ο πίνακας των 
δραστηριοτήτων αυτών βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα.  
 
 
Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ (∆εν Επιδοτούνται) 
 
Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων 
όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο 
παρόν κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε 
όλους τους τοµείς εκτός: 
α) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας, που εµπίπτουν στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 
του Συµβουλίου (1)· 

β) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης· 

γ) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταποίηση και εµπορία 
γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα I της συνθήκης, 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την ποσότητα 
τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 
διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν µέρει 
ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή 
προς κράτη µέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες 
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες 
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε)  ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των 
εισαγόµενων· 



στ) τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του 
άνθρακα κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002· 

ζ) τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι 
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές 
µεταφορές για λογαριασµό τρίτων· 

η) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις. 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως: 
α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I της 

συνθήκης ΕΚ (που παρατίθεται παρακάτω), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας· 
β) «µεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από 

την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός 
της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός 
προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ)  «εµπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση µε σκοπό την πώληση, την 
προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης 
στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς 
παραγωγού σε µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 
δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση· η 
πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές 
λογίζεται ως εµπορία αν πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό 
αυτό χώρο. 

 
Επίσης από τον κλάδο της µεταποίησης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού 
εξαιρούνται και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:  

i) οι δραστηριότητες του τοµέα της χαλυβουργίας όπως αυτός προσδιορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις 
Περιφερειακές Ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ii) οι δραστηριότητες ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο 
πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία 
(2003/C317/06), και,  

iii) οι δραστηριότητες του τοµέα των συνθετικών ινών όπως αυτός 
προσδιορίζεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ του νέου Πολυτοµεακού Πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ : Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της Συνθήκης 

1 2 
Κλάση της 

ονοµατολογίας  
των 

Βρυξελλών  

Είδος εµπορεύµατος 

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

05.04 
Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα  ή εις τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων 
τοιούτων. 

05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα. Μη 
ζώντα  ζώα των κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα δια την ανθρώπινην κατανάλωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Φυτά  ζώντα  και προϊόντα ανθοκοµίας.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Λαχανικά, φυτά ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι .Φλοιοί  εσπεριδοειδών. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Καφές, τείον και αρτύµατα (µπαχαρικά) εξαιρέσει του µατέ (κλάσις 09.03). 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ∆ηµητριακά προϊόντα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προϊόντα αλευροποιίας ,βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις .Σπέρµατα , σπόροι σποράς 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 πιέσεως ή τήξεως. 

15.02 Λίπη βοειδών , προβατοειδών και αιγοειδών , ακατέργαστα  ή τετηγµένα, 
περιλαµβανόµενων και των λιπών των λεγοµένων  πρώτης εκθλίψεως.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
15.03 

Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία <<saindoux>> χοιρείου λίπους 
και ελαιοµαργαρίνη, άνευ προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή 
παρασκευή τινός. 

          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, αποµίµησης χοιρείου λίπους (simili saindoux) και έτερα βρώσιµα λίπη 

παρασκευασµένα. 
15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή 

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

17.01 
Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκάλαµου, εις στερεάν κατάστασιν. 

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

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

(περιλαµβανόµενης και της δια βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως), 
εξαιρουµένων των χυµών οπώρων µετά προσθήκης σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
18.01 

Κακάον εις βαλάνους 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 
Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η ζύµωσις ανεστάλη 
καθ'οιονδήποτε έτερον τρόπον, εξαιρέσει της δια προσθήκης  οινοπνεύµατος. 

22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, ούτινος η ζύµωσις 
ανεστάλη τη  προσθήκη οινοπνεύµατος  (περιλαµβανοµένων και των µιστελίων). 

22.07 Μηλίτης, απίτης , υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ ζυµώσεως. 
Ex 22.08 
Ex22.09 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε αλκοοµετρικού τίτλου, 
Λαµβανόµενη από γεωργικά προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα 1 της 
Συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων και ετέρων 
οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων 
συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την παρασκευή ποτών. 

22.10 Όξος εδώδιµων  και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών  ειδών διατροφής. 

Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

24.01 
Καπνός ακατέργαστος  ή µη βιοµηχανοποιηµένος. Απορρίµµατα καπνού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 
45.01 

Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. 
Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 
54.01 

Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, κτενισµένον ή άλλως πως 
κατειργασµένον, µη όµως νηµατοποιηµένον. Στυπία και απορρίµµατα 
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, υφασµάτων  ή ρακών 
προερχοµένου λίνου). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 Κάνναβις, (Cannabis sativa) ακατέργαστος ,µουσκευµένη, αποφλοιωµένη, κτενισµένη 



57.01 ή άλλως κατειργασµένη, αλλά µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα 
καννάβεως (περιλαµβανοµένων και των προερχόµενων εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών).  

 
 

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

 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
1. ΤΟΜΕΑΣ :       ΚΡΕΑΣ 
 
∆ράση 1.1.: Εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής 
υποδοµής µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την 
βιολογική κτηνοτροφία. 
 
∆ράση 1.2.: Ίδρυση νέων µονάδων σφαγείων δυναµικότητας µέχρι 400 τον. 
κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή 
(πλην Κρήτης και Εύβοιας). 
 
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων, µονάδων  τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων .   
 
∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών 
ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της 
παραγωγής.  
 
∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 
κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο 
την προστασία της δηµόσιας υγείας.  
 
∆ράση 1.6.: Εκσυγχρονισµός – συµπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή 
χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 
 
∆ράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 
 
∆ράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) 
σαν συµπλήρωση µονάδων σφαγής συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για 
παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 
  
∆ράση 1.9.: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών 
εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη 
µεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα 
κρέατος) µε σκοπό τη χονδρεµπορία των προϊόντων.   
 
 
2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 
 
∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 
επάρκειας γάλακτος.   
 
∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να 
τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, 
ΠΓΕ της χώρας.  



 
∆ράση 2.3.: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος µε απασχολούµενο δυναµικό 
µικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. €, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω µη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό 
επίπεδο.  
 
∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών 
ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 
παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης 
παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
 
∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  
 
∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 
 
∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων 
µε βάση τα αυγά.  
 
∆ράση 3.1.4.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων 
που τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές 
εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.  
 
 
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 
∆ράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών 
πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  
 
∆ράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 
πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 
 
∆ράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   
 
∆ράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 
πουλερικών. 
 
∆ράση 3.2.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 
πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων µονάδων σφαγής 
πτηνών και κουνελιών.  
 
∆ράση 3.2.6.: Ίδρυση γραµµών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάµενων 
πτηνοσφαγείων.  
 
4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 



 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
 
∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης 
- συσκευασία µελιού. 
 
∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε 
ορεινές – νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – 
επεξεργασίας – µεταποίησης βιολογικού µελιού. 
 
∆ράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για 
παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
 
Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία 
επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004. 
 
 
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 
 
∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
 
∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης 
κουκουλιών. 
 
∆ράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
 
∆ράση 5.4.:   Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης 
σαλιγκαριών.  
 
6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
 
∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 
εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  
 
∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
 
∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 
 
∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
ξηραντηρίων δηµητριακών.  
 
∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας 
υφισταµένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων 
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης. 
 
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης 
ρυζιού.  
 
∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής 
επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  
 
∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 
 
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 



 
 
7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Α) Ελαιόλαδο 
 
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
 
α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση 
της δυναµικότητας, µε προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη 
ύλη.  
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.  
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές 
περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.  
 
∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 
συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.  
 
∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 
επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.   
 
∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου 
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
Β)       Άλλα Έλαια  
 
∆ράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
σποροελαιργείων και Βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναµικότητας.    
                      
∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις µελών αναγνωρισµένης 
ΟΕΦ που αφορούν :  
 
A)Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών  
B)∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας, µε βάση 
σύστηµα ανάλυσης 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 
 
∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση χωρίς 
αύξηση της δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 
 
∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 
εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και 
µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
 
α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και 
νησιώτικες περιοχές 
β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας 
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  
 
∆ράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε  



οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.  
 

 
9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 
I. Στο επίπεδο της εµπορίας 
 
∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, 
ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και 
ξηρών καρπών. 
 
∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής 
δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών 
(αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  
 
∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών 
καρπών: 
 
II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

 
∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον 
αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων 

χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, 
δαµάσκηνα κ.λ.π.) 
 
α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  
 
- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων 
µονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και 
αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
την παραγωγή νέων προϊόντων. 
 
- Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών 
(πλην βιοµηχανικής τοµάτας), βιοµηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών 
φρούτων και λαχανικών.  
 
β)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων   
µονάδων χυµοποίησης, κυρίως όσον αφορά: 

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

 
γ) Ίδρυση νέων µονάδων χυµοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών)  
σύγχρονης τεχνολογίας. 
 
δ) Αποξηραµένων φρούτων 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση µονάδων αποξήρανσης 
φρούτων (δαµάσκηνα, βερίκοκα κλπ). 
  



ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού.  
 
στ)  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, 
χυµοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

• την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• στις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

 
∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 
 
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον 
αφορά:  

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

 
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 
υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων 
αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 
 
∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης 
υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης 
οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 
 
∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός 
και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προϊόντων 
πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π. 
 
∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 
 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 
µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 
 
III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

 
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, 
χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 
 
∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας 
καταναλωτή και γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 
 
∆ράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις 
αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 
 
ΙV.      Στον τοµέα των Γεωµήλων 
 
∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 
µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε 
υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων 
προϊόντων όπως: 

• προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
• τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 
• άλλα νέα προϊόντα  

 



∆εν είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση στο παρόν µέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια 
του Τοµέα που υποβάλλονται από αναγνωρισµένες ή προαναγνωρισµένες από τη 
∆/νση ΠΑΠ ∆ενδροκηπευτικής Οµάδες Παραγωγών (Συνεταιρισµοί, ΕΑΣ, καθώς και 
Εταιρείες που έχουν αναγνωρισµένη Οµάδα Παραγωγών). Κατ’ εξαίρεση δύναται να 
ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια:  

 Στα Νησιά Αιγαίου και Ιουνίου µε λιγότερους από 3.100 κατοίκους.  
 Στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ για τα επενδυτικά σχέδια 

προϋπολογισµού µεγαλύτερου ή ίσου ( > ) από 500.000€.  
 
 
10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 
 
∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή 
επέκταση υφισταµένων µονάδων. 
 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και 
γλαστρικών. 
β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
 
∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα 
διανοµής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  

 
 

11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
 
∆ράση 11.1.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 
πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, οι 
οποίες θα εφαρµόσουν HACCP .  
 
∆ράση 11.2.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων 
τυποποιηµένων µειγµάτων ζωοτροφών.   
 
∆ράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την µερική κάλυψη 
των αναγκών ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε 
αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, µε δυνατότητα εγκατάστασης µικρού 
παρασκευαστηρίου.  
 
∆ράση 11.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων 
ζωοτροφών µε δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου µόνο σε ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές.  
 
∆ράση 11.5.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και 
γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
∆ράση 11.6.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής   
ζωοτροφών οικιακών ζώων  και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
 
12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων 
και πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 
Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας 
και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 
 
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 



 
∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης 
και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 
Ως προϊόντα ποιότητας  είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, 
καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται 
κατάλληλα. 
 

 

 

 


