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Ταμείο Επιχειρηματικότητας –  

Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» 

 

    • Περιγραφή δράσης - στόχων του προγράμματος  

Με την 12017/1245 (ΦΕΚ 1697/Β/27.10.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», 

ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα, εντός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (εφεξής ΕΤΕΑΝ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» συστήθηκε Ταμείο Δανειοδοτήσεων, που 

χρηματοδοτεί τη Δράση «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, 

Ποτά», η οποία αφορά σε επενδύσεις που προωθούν  την καινοτομία ή/και βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα, επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα από τεχνολογικά προηγμένες 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, επενδύσεις από Επιχειρήσεις 

δεύτερης μεταποίησης ειδών διατροφής, ιδίως των βιολογικών, αυτών που 

χαρακτηρίζονται ονομασίας προελεύσεως και αυτών που αποτελούν χαρακτηριστικά 

τοπικά προϊόντα και Επιχειρηματικά Σχέδια του τομέα Εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

 Είδος χρηματοδότησης 

Πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια που δίνονται με ευνοϊκούς όρους. 
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  • Συνολικός προϋπολογισμός δράσης  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό που αποτελεί 

το κεφάλαιο του Ταμείου Δανειοδοτήσεων, το οποίο χρηματοδοτεί τη Δράση «Καινοτόμα 

Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» ανέρχεται σε 150.000.000 

ευρώ. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ως διαχειρίστρια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα καταβάλλει 

συνολικά ποσό 50.000.000 ευρώ  και  η Τράπεζα θα καταβάλει ποσό 100.000.000 ευρώ.  

 Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του προϋπολογισμού των 50 εκ. 

ευρώ της Δράσης «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» 

που θα διατεθούν για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, ανά Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και άξονα προτεραιότητας. Για την περιφερειακή κατανομή έχει 

ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των επιχειρησιακών προγραμμάτων των περιφερειών βάσει 

της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.   

κωδ. 

Ε.Π. 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 
Άξονας 

κωδ. 

άξονα 

Ενισχυόμενη 

Περιφέρεια 
Ποσό (€), % 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Κεντρικής 

Μακεδονίας 

4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

8.356.200,00   

16,7124% 

 

 

9 
ΠΕΠ Μακεδονίας 

Θράκης 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Δυτικής Μακεδονίας" 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 

1.267.400,00   

2,5348% 

 

13 ΠΕΠ Αττικής  

"Ενίσχυση της 

Ανταγωνιστικότητας 

της Καινοτομίας και 

της Ψηφιακής 

3 ΑΤΤΙΚΗ 
20.862.350,00   

41,7247% 
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Σύγκλισης" 

12 

ΠΕΠ Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας – 

Ηπείρου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Στερεάς Ελλάδας " 

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. 
1.957.750,00   

3,9155% 

11 
ΠΕΠ Κρήτης και 

Νήσων Αιγαίου 

"Ψηφιακή Σύγκλιση 

και 

Επιχειρηματικότητα 

Νοτίου Αιγαίου" 

6 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 
1.234.750,00   

2,4695% 

3 

ΕΠ 

Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα 

"Βελτίωση 

Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος" 

3 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, 

ΙΟΝΙΟ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ., 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ 

16.321.600,00   

32,6432% 

 

 

 Επιλέξιμες περιοχές 

Όλη η Ελλάδα 

 

 Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

 Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, ή το Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 (L214/3/09.08.2008), 

που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις». 
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 Οι επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ , όπως 

περιγράφεται σε σχετική ενότητα παρακάτω «Επιλέξιμοι ΚΑΔ». 

 Οι  επιχειρήσεις  που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά 

την εκταμίευση του δανείου). 

 Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε 

εγγυημένο δάνειο. 

 Οι  επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή για τις υπό ίδρυση άδεια 

εγκατάστασης ή νόμιμη απαλλαγή από  αυτή (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του 

δανείου). 

 

 Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις  

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις  που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 

επόμενες του Ν. 3908/25.01.2011 ΦΕΚ Α 8/01.02.2011. 

 

 

Προβληματικές επιχειρήσεις 

Προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις μεγάλες επιχειρήσεις (2004/C 244 της 1ης Οκτωβρίου 

2004, σ. 2) και από το Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (L 214 της 9.8.2008, σ. 3) για τις Μικρές και 

Μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/N3908.pdf
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Παράνομες Ενισχύσεις   

Επιχειρήσεις, για τις οποίες  εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης 

απόφασης της Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις κηρύσσονται παράνομες και 

ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά. 

 

Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που 

έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο 

δάνειο. 

 

Κανονισμός ΕΚ 1998/2006 de minimis 

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 

1998/2006  (παράρτημα ΙΙΙ),  συνεπώς δεν είναι επιλέξιμες για την ένταξη στις δράσεις της 

παρούσας οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: 

i. στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

104/2000 του Συμβουλίου 

ii. στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει. 

iii. στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στον πίνακα 

του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της 

Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i. α) 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 
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ii. β) Όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς 

iv. με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, εφ’ όσον η αιτούμενη ενίσχυση 

συνδέεται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία 

δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική 

δραστηριότητα.   

v. στον τομέα του άνθρακα  

vi. στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων εφ’ όσον 

η αιτούμενη ενίσχυση αφορά την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών  

vii. οι προβληματικές επιχειρήσεις 

 

Επίσης, αποκλείονται:  

 

 Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου 

και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί. 

 Οι Επιχειρήσεις  του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα 

(Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, 

Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.) 

 Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κλπ.)  

 

Για την επιλεξιμότητα ή μη επιχειρήσεων  με μικτή δραστηριότητα (ήτοι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται πχ στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων καθώς και  στον 

τριτογενή τομέα), θα λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα (της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσεως).  
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 Μη επιλέξιμες δραστηριότητες 

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 (βλέπε 

κάτωθι)· 

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· 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
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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. 
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Επίσης από τον κλάδο της μεταποίησης, 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 Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Παραρτήματος Ι,  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 Δημητριακά 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 Πηκτίνη. 
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ΕΧ 13.03 

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 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. 

Ex22.09 

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 
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νημάτων, υφασμάτων  ή ρακών προερχομένου λίνου). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 
57.01 

Κάνναβις, (Cannabis sativa) ακατέργαστος ,μουσκευμένη, αποφλοιωμένη, κτενισμένη ή άλλως 
κατειργασμένη, αλλά μη νηματοποιημένη. Στυπία και απορρίμματα καννάβεως 
(περιλαμβανομένων και των προερχόμενων εκ της ξάνσεως 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.: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής 

με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική 

κτηνοτροφία. 

Δράση 1.2.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε 

νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και 

Εύβοιας). 

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, 

μονάδων  τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων .   

Δράση 1.4.:  Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών 

και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.  

Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας.  

Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – 

κονσέρβες κλπ). 

Δράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 
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Δράση 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. 

 Δράση 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 

Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω 

επάρκειας γάλακτος.   

Δράση 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.  

Δράση 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.  

Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων 

προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων 

παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης 

παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
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3.       ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 

3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 

Δράση 3.1.1.:  Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  

Δράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων 

μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

Δράση 3.1.3: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με 

βάση τα αυγά.  

Δράση 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 

Δράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνο-σφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών 

πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά 

παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

Δράση 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. 

Δράση 3.2.3.: Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   

Δράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση υφισταμένων με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών. 

Δράση 3.2.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος 

πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών 

και κουνελιών.  

Δράση 3.2.6.: Ίδρυση γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων 

πτηνοσφαγείων.  
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4.       ΤΟΜΕΑΣ : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 

Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασία μελιού. 

Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε 

ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – 

επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού. 

Δράση 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 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

 

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 

Δράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

Δράση 5.2.: Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφισταμένων μονάδων αναπήνισης 

κουκουλιών. 

Δράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.  

Δράση 5.4.:   Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης 

σαλιγκαριών.  

 

6.       ΤΟΜΕΑΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

Δράση 6.1.: Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με 

εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.  

Δράση 6.2.: Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
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Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντήριων δημητριακών. 

Δράση 6.4.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων ξηραντηρίων 

δημητριακών.  

Δράση 6.5.: Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού 

ξήρανσης & ψύξης. 

Δράση 6.6.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  

Δράση 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.  

Δράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 

Δράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 

 

7.       ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α) Ελαιόλαδο 

 

Δράση 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.  

Δράση 7.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - 

συσκευαστηρίων ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.  

Δράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή 

επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.   
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Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 

αύξηση της δυναμικότητας. 

 

Β)       Άλλα Έλαια  

Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση 

σποροελαιργείων και Βιομηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας.    

                     

Δεν 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) Δημιουργία 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 

Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός οινοποιείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 

Δράση 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. 

Δράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες 

περιοχές 
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β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 

2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Δράση 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 

 

Δράση 9.1.: Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, 

ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών 

καρπών. 

Δράση 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).  

Δράση 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 

 

Δράση 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. 
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Δράση 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. 
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Δράση 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. 

 

Δράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης 

υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης 

οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών. 

Δράση 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. 

 

Δράση 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 

Δράση 9.13.: Εκσυγχρονισμός των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών, χωρίς 

αύξηση δυναμικότητας. 

Δράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή 

και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων. 

Δράση 9.15.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την μεταφορά μονάδων από τις αστικές 

περιοχές, για λόγους που σχετίζονται με τη ρύπανση χωρίς αύξηση δυναμικότητας. 
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ΙV.      Στον τομέα των Γεωμήλων 

Δράση 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  

Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν μέτρο 123 Α επενδυτικά σχέδια του 

Τομέα που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ 

Δενδροκηπευτικής 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 

Δράση 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. 

Δράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) 

από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  

11.    ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων 

τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα 

εφαρμόσουν HACCP .  
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Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων 

τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.   

Δράση 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.  

Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων 

ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές.  

Δράση 11.5.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων 

ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.  

Δράση 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 

Δράση 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 

Δράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών. 

Δράση13.2.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 
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  • Επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται  

- Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ιδίως φιλικών στο περιβάλλον, που να έχουν 

μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και να ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογίες 

αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας. 

- Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων αυτοματισμού, 

ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρµογή CRM, εφαρµογές 

ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), ηλεκτρονικού καταστήµατος – αγορών, 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός, GPS, webcams, PDA’s, κλπ. 

- Δαπάνες διασφάλισης ποιότητας,  πιστοποίησης προϊόντων, υιοθέτησης συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

- Δαπάνες προβολής σε αγορές – στόχους.  

- Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες μείωσης 

της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

- Προστασία, απόκτηση και χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη πρωτοτύπων. 

- Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, μέχρι 

20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικά στην 

υποκατηγορία εφοδιαστικής αλυσίδας , οι ανωτέρω δαπάνες μπορούν να ανέρχονται 

μέχρι 40% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και υπηρεσιών, που 

σχετίζονται απολύτως με το επενδυτικό σχέδιο, τα νέα προϊόντα και/ή τις νέες αγορές και 
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αποτελούν συνθήκη απαραίτητη της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της 

λειτουργίας της επιχείρησης  μέχρι 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

 

 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 

Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, 

ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 

και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη 

συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και άλλες δαπάνες που 

αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω των δανείων οι δαπάνες για την 

απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε 

επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων 

και άλλες δαπάνες που αποκλείονται από τον Κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). 

- Δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, στις περιπτώσεις που μπορεί να 

ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται   

 

    • Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ.  

Κατηγορία Δράσης ΣΤ: «Επενδύσεις που προωθούν  την καινοτομία ή/και βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα»  

Υποκατηγορία: «Επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα από τεχνολογικά προηγμένες 

επιχειρήσεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα.».   

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
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Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά-επενδυτικά σχέδια εφαρμογής καινοτομιών 

(τεχνολογικών ή μη) των εξορυκτικών και μεταποιητικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων 

των κλάδων. 

Οι περιορισμοί στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία καθορίζονται κατωτέρω. 

Επιχειρηματικά σχέδια που έχουν διακριθεί σε διαγωνιστικές διαδικασίες αξιολόγησης / 

προώθησης της καινοτομίας θεωρούνται εξ αρχής επιλέξιμα. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 
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 01.6    

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες 

και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 

 02.4    Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

 07.2    Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08     Λοιπά ορυχεία και λατομεία *** 

09     Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης*** 

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 
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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 
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 11.05    Ζυθοποιία 

 11.07    

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού 

νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

12         Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13         

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών  

(με την εξαίρεση των συνθετικών ινών - βλέπε 

κάτωθι εξαιρέσεις)  

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 
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 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
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22         

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

και πλαστικές ύλες. 

23         

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά 

ορυκτά. 

24         

Παραγωγή βασικών μετάλλων  (εκτός 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 (εκτός 

των κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

31         Κατασκευή επίπλων 

32         

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (εκτός των 

κάτωθι αναφερόμενων εξαιρέσεων) 

33         

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων 

εξοπλισμού. 

36     Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 
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37     Επεξεργασία Λυμάτων  

38 
    

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· 

ανάκτηση υλικών 

39 
    

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες 

για τη διαχείριση αποβλήτων 

58     Εκδοτικές Δραστηριότητες  

 58.2    Έκδοση λογισμικού 

61     Τηλεπικοινωνίες 

 61.1    Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.2    Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

 61.3    Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.0     

Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς 

δραστηριότητες  

 62.01    

Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

συστημάτων.  

    62.02.3     

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες 

της πληροφορίας 

      62.02.30   

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες 

της πληροφορίας 

        62.02.30.02 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου 

λογισμικού εφαρμογών 

        62.02.30.04 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων 
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  62.03       Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  

    62.03.1     Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

      62.03.12   

Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή 

  62.09       

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της 

πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

    62.09.2     

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

      62.09.20   

Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας 

και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 

63         Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

63.1         

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες· δικτυακές πύλες 

  63.11       

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και 

συναφείς δραστηριότητες 

    63.11.1     

Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής 

κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και 

παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της 

πληροφορίας 

      63.11.11   Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 

        63.11.11.01 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.02 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 

        63.11.11.03 
Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας 
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δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) 

        63.11.11.04 Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων 

      63.11.13   Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 

  63.12       Δικτυακές πύλες (web portals) 

    63.12.1     

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 

portals) 

      63.12.10   

Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web 

portals) 

71     

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

 71.20    Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις 

72     Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 

74     

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες 

  74.10.1     

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες 

εξειδικευμένου σχεδιασμού 

  74.10.2   Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων 

  82.92       

Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων 

που ανήκουν σε επιλέξιμες δράσεις). 

    
82.92.10.05 

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας 

εμπορευμάτων 

 91        

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, 

μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Τ
Ο

Μ
Ε

ΙΣ
 

Κ
Λ

Α
Δ

Ο
Ι 

N
A

C
E

 

Τ
Α

Ξ
Ε

ΙΣ
 N

A
C

E
 

Κ
Α

Τ
Η

Γ
Ο

-Ρ
ΙΕ

Σ
 

C
P

A
 

Υ
Π

Ο
Κ

Α
-

Τ
Η

Γ
Ο

Ρ
ΙΕ

Σ
 

C
P

A
 

Ε
Θ

Ν
ΙΚ

Ε
Σ

 

Δ
Ρ

Α
Σ

Τ
Η

-

Ρ
ΙΟ

Τ
Η

Τ
Ε

Σ
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       

 

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  

 

 08.92  Τύρφη  

  09.90.11 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιθάνθρακα  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Επισημαίνεται ότι από τις παραπάνω μεταποιητικές δραστηριότητες εξαιρούνται 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). Οι δραστηριότητες αυτές  παρατίθενται ακολούθως.  

Κατηγορία Δράσης ΣΤ: «Επενδύσεις που προωθούν  την καινοτομία ή/και βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα»  

Υποκατηγορία: «Επενδύσεις από Επιχειρήσεις δεύτερης μεταποίησης ειδών διατροφής, 

ιδίως των βιολογικών, αυτών που χαρακτηρίζονται ονομασίας προελεύσεως και αυτών 

που αποτελούν χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα.».   

 

 



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» 
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Επιλέξιμα είναι Επιχειρηματικά Σχέδια από μεταποιητικές επιχειρήσεις (δεύτερη 

μεταποίηση) που δραστηριοποιούνται στους κλάδους τροφίμων και ποτών.  

Οι επιλέξιμοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτή την 

δράση περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

10  Βιομηχανία Τροφίμων   

11 Ποτοποιία  

 

Σημείωση: 

Επενδύσεις για την πρώτη μεταποίηση ή/και εμπορία (*) προϊόντων  που καλύπτονται από 

το Παράρτημα Ι της Συνθήκης, δεν είναι επιλέξιμες. 

Δεν είναι επιλέξιμες  

- ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και 

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

Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22)  

- τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης 

 

(*) «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  

(*) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 
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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. 

 

Κατηγορία Δράσης ΣΤ: «Επενδύσεις που προωθούν  την καινοτομία ή/και βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα»  

Υποκατηγορία: «Επιχειρηματικά Σχέδια του τομέα Εφοδιαστικής αλυσίδας».   

10  Βιομηχανία Τροφίμων   

11 Ποτοποιία  

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής 

 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 
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18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

 

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών σκευασμάτων 

 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 

πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

 

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. 
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29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

 

31 Κατασκευή επίπλων 

 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 

45. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 

 

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 

 

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

50 Πλωτές μεταφορές 

51 Αεροπορικές μεταφορές 

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 

δραστηριότητες 
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53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 

 

Σημείωση:  

Επιλέξιμα είναι Επιχειρηματικά Σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ανωτέρω 

κωδικών δραστηριότητας, που παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ της αλυσίδας εφοδιασμού και εξυπηρέτησης 

και των τρίτων επιχειρήσεων που είναι τελικοί αποδεκτές. Στις επιχειρήσεις 

εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνονται και μεταποιητικές επιχειρήσεις, 

χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, 3rd party επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, ειδικοί 

συνεργάτες καθώς και επιχειρήσεις τελικής διανομής, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

εφοδιαστικής αλυσίδας στις τρίτες επιχειρήσεις τελικούς αποδέκτες.  

 

 Ύψος Δανείου 

Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 50.000 € και  μέγιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 

500.000 €. ανά επιχείρηση. 

 

    • Επιτόκια δανεισμού και σχετικές πληροφορίες  

 

Το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής 

σύμβασης είναι σταθερό για όλη της διάρκειά της. Το ετήσιο επιτόκιο των δανειακών 

κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 4,53%, το οποίο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, 

σήμερα 0,60% , στο μέρος του κεφαλαίου που προέρχεται από την Τράπεζα. 

Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο 

δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη Δράση η Τράπεζα, το οποίο 

ανέρχεται σε 6,80 % και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%). 



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΗ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ» 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –  

 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

 

Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και 

συνιστά κρατική ενίσχυση de minimis (ήσσονος σημασίας), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 

1998/2006 (L379 της 28/12/2006, σελ.5) για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του 

δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 

(ΤΕΠΙΧ).  

 

 Διάρκεια – Αποπληρωμή Δανειακής Σύμβασης 

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια 

δέκα (10) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση. Το δάνειο αποπληρώνεται με 

τοκοχρεολυτικές δόσεις. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία 

συμπεριλαμβάνεται στην διάρκεια του δανείου. Κατά την  διάρκεια της περιόδου χάριτος , 

καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.   

Σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής αυτή γίνεται χωρίς καμία 

επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης) 

 

 Διαχειριστικό Κόστος 

Κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, η επιχείρηση καταβάλλει διαχειριστικό 

κόστος  ποσού 150 €.  

 

    • Στοιχεία επικοινωνίας   

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

www.piraeusbank.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ (Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) www.etean.com.gr 

 

 

http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
http://www.etean.com.gr/pdf/de-minimis1998-
http://www.piraeusbank.gr/
http://www.etean.com.gr/
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