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ΦΕΚ 989/Β/14-7-05 
 

                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 

Καθορισµός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν 
την παραγωγή και µεταποίηση των γεωργικών 
προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004. 
  
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για 

την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 
261/Α/23-12-04), και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ 2 (α) αυτού.  

  
2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις 

στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1ης Απριλίου 2000). 
 
3. Τον Κανονισµό 1/2004 της Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 2003 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ 
στις κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής, µεταποίησης και 
εµπορίας γεωργικών προϊόντων (L 0001/3-1-2004)  

 
4. Τον Κανονισµό 70/2001 Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου και 

ειδικότερα το Παράρτηµα I αυτού “ Ορισµός των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων”  (L 10/13-1-2001),  όπως ισχύει. 

 
5. Τον Κανονισµό  (ΕΟΚ) 2019/1993 (L 184/27-7-1993) του 

Συµβουλίου,  όπως ισχύει. 
 
6. Την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 (L 

128/19/5/1975),  όπως ισχύει. 
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7. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-85) "Κυβέρνηση & 
Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει. 

 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983   

¨Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου  - ΦΕΚ 36/τ.Α΄/1983 ¨, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 Συµµετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασµού 
ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/84 τεύχος Α) και στο άρθρο 65 του Ν.1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α). 

     
9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.992/1979 «περί 

οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρµογή της 
Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές κοινότητες 
και ρύθµισης συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (ΦΕΚ 
280/79 τεύχος Α). 

 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.∆. 131/1974 «περί παροχής 

οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική 
και αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ 220/74 τεύχος Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
11. Τις διατάξεις του Π.∆. 121/2004 ( Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10-3-2004 ) 

«∆ιορισµός  Υπουργών και Υφυπουργών ». 
  
12. Τις διατάξεις του Π.∆. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί 

Οργανισµού του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας". 
 
13. Το υπ' αριθµ. 81/20-3-2002 Π.∆. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) 

"Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών 
στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
14. Τις διατάξεις του Π.∆. 402/88 Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  
 
15. Την υπ' αριθµ. 14650/∆ΙΟΕ 85/17-3-2004  (ΦΕΚ 519/Β/17-3-

2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  
Οικονοµίας και Οικονοµικών "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των 
Υφυπουργών  Οικονοµίας και Οικονοµικών". 

 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
  

Ά ρ θ ρ ο  1 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ   
 

1. α. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που 
υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3299/2004 και αφορούν την 
παραγωγή και µεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, τα οποία 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος I της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

     ∆εν περιλαµβάνονται τα επενδυτικά σχέδια του τοµέα της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας.  

     

Comment [i1]: Υπάρχει 
αντίστοιχη στο Υπουργείο 
Τροφίµων και ΑΑ 
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     β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται προδιαγραφές, πρόσθετοι 
όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις για την εφαρµογή των 
ενισχύσεων στα επενδυτικά αυτά σχέδια. 

 
 

2. Για τους σκοπούς τις παρούσας απόφασης και σύµφωνα µε τον  
Κανονισµό 1/2004 της Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 2003  
(L0001/3-1-2004),  ορίζονται ως : 

  
   α.  “Γεωργικά προϊόντα”  
          i. τα προϊόντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της 

Συνθήκης της ΕΚ, εκτός  των προϊόντων του τοµέα  της αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας,  

          ii. τα προϊόντα φελλού ( κωδικοί ΣΟ 4502, 4503  και 4504) και  
     iii.τα προϊόντα που χρησιµεύουν για αποµίµηση ή υποκατάσταση 

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ 2 του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1898/87 του Συµβουλίου. 

 
    β.  “Μεταποίηση γεωργικού προϊόντος”, η επέµβαση σε ένα 

γεωργικό προϊόν όταν το προϊόν που προκύπτει από την 
επέµβαση είναι επίσης “γεωργικό”.  

 
 3. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαµβάνει τα επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν την επεξεργασία “γεωργικών προϊόντων” εφόσον τα 
παραγόµενα προϊόντα δεν  θεωρούνται “γεωργικά προϊόντα” κατά τα 
ανωτέρω. Για τα επενδυτικά αυτά σχέδια οι ενισχύσεις παρέχονται 
σύµφωνα µε τις  κατά περίπτωση διατάξεις του Ν. 3299/2004. 

 
 4.  Οι ενισχύσεις για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης 

παρέχονται µόνο σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως  
«µικροµεσαίες επιχειρήσεις» σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθµ 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12.1.2001 (EL 2001 L 
10/33), όπως ισχύει. 

 
5. Τα επενδυτικά σχέδια  που περιλαµβάνονται  στην παρούσα απόφαση 

αφορούν την ίδρυση νέων ή την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό 
υφιστάµενων µονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί 
µέρους διατάξεις.  

 
Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων δεν 
µπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας αυτών 
σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και µπορεί να υλοποιούνται µε ή 
χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που η 
επερχόµενη αύξηση της  παραγωγικής δυναµικότητας υπερβαίνει το 
ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση. 

 
 6. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία 

αποδεικνύεται µε επαρκή στοιχεία η ύπαρξη στο µέλλον συνήθους 
δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, λαµβάνοντας 
υπόψη και τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της 
κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς. 
 

   
 
 
 

Deleted: την ίδρυση νέων ή 
την επέκταση
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7. Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2004 (23/12/2003)  
της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της 
παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων (L001/3-1-
2004).   

 
Άρθρο  2 

 
Υπαγόµενα  Επενδυτικά σχέδια 

 

  1.   Επενδυτικά σχέδια  στον πρωτογενή τοµέα :  
 

 Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων πρέπει να συµβάλλει στην 
επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: (α) 
µείωση του κόστους παραγωγής , (β) βελτίωση και αναδιάταξη της 
παραγωγής, (γ) βελτίωση της ποιότητας, (δ) διατήρηση και 
βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος , των συνθηκών υγιεινής και 
των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων και (ε) προώθηση της 
διαφοροποίησης των γεωργικών δραστηριοτήτων. 

 
       α.  Στην υποπερίπτωση ii της περ. α της παρ 1  του  άρθρου 3 

του Ν. 3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια που 
αναφέρονται σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και 
συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγµατοποιούνται από 
αγροτικούς ή αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, καθώς και 
οµάδες παραγωγών ή ενώσεις οµάδων παραγωγών, οι οποίες 
έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Τα 
επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να αφορούν  αύξηση της 
καλλιεργούµενης έκτασης µεγαλύτερη του 20% της υφιστάµενης.  

 
 
       β.  Στην  υποπερίπτωση iii της περ. α της παρ. 1  του  άρθρου 

3 του Ν. 3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την 
τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων 
φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από 
γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις  και δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία από µεταποιητική δραστηριότητα. 
 
γ. Στην υποπερίπτωση iv της περ. α της παρ. 1  του  άρθρου 
3 του Ν. 3299/2004 υπάγονται τα παρακάτω επενδυτικά  
σχέδια: 

 

    i. Στον τοµέα φυτικής παραγωγής ενισχύονται επενδυτικά 
σχέδια εκσυγχρονισµού ή και επέκτασης υφιστάµενων µονάδων,  
µέχρι 20% της  καλλιεργούµενης έκτασης, γεωργικών 
επιχειρήσεων θερµοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για 
παραγωγή κηπευτικών, µανιταριών, ανθοκοµικών, 
πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε άλλου προϊόντος 
δενδροκηπευτικής.  

 
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, ενισχύονται µόνο 
τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη καλλιέργεια µε την µέθοδο της 

υδροπονικής ή αεροπονικής.  
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       ii. Στον κτηνοτροφικό τοµέα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισµού ή και επέκτασης υφιστάµενων µονάδων, µε 
αύξηση της δυναµικότητας µέχρι 20% σε µονάδες ζωικού 
κεφαλαίου, των επιχειρήσεων εσταυλισµένου ή ηµιεσταυλισµένου 
τύπου που αφορούν: 

 
- Βοοτροφικές µονάδες κρεατοπαραγωγής  
- Βοοτροφικές µονάδες γαλακτοπαραγωγής µε την προϋπόθεση 
ότι ο φορέας διαθέτει την απαιτούµενη ποσόστωση αγελαδινού 
γάλακτος ή  αναλαµβάνει µε σχετική υπεύθυνη δήλωση να την 
εξασφαλίσει πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης 
πληρωµής   

-  Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες   
          -  Χοιροτροφικές µονάδες  
          -  Πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις  
          -  Κονικλοτροφικές εκµεταλλεύσεις  
          -  Εκµεταλλεύσεις εκτροφής γουνοφόρων ζώων  
          -  Μονάδες αναπαραγωγής µονόπλων. 
          -  Μελισσοκοµικές µονάδες 
          -  Σηροτροφικές µονάδες 
          -  Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. 
          -  Μονάδες εκτροφής θηραµάτων 

 
 

δ. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που 
περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, αντίγραφο του φακέλου  
διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων ή στην αρµόδια ∆/νση Γεωργικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας, η οποία εντός µηνός γνωµοδοτεί ως 
προς την τήρηση των προαναφερόµενων προϋποθέσεων καθώς και 
την συµβατότητα του µε την κοινοτική νοµοθεσία και ειδικότερα 
τους περιορισµούς στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς. 

 
ε.   Για την εφαρµογή του πρώτου κριτηρίου  της περίπτωσης δi  
της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3299/2004 ¨ Η κατάταξη της 
πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή χαµηλής 
προτεραιότητας σύµφωνα µε την γεωργική πολιτική της χώρας ¨, 
όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα 
παράγραφο χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας. 

 
 

      2.Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα που 
αφορούν µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 

 
 Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων πρέπει να συµβάλει στη βελτίωση της κατάστασης του 
συγκεκριµένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής και να 
εξασφαλίζουν ικανοποιητική συµµετοχή των παραγωγών των 
βασικών προϊόντων στα οφέλη που προκύπτουν.  

 
Τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τοµέα που αφορούν 
µεταποίηση γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε την υποπερίπτωση   
iii της περίπτωσης της παραγρ. 1  και τις αντίστοιχες περιπτώσεις 
της  παρ 1ε του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, είναι τα εξής: 
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       α. Στην µεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής 
προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν: 

 
ι. τοµέας δηµητριακών 
 
� Μονάδες ξηραντηρίων δηµητριακών.  

� Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών και παραγωγής αλεύρων και  
σιµιγδαλιών για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού. 

� Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών για παραγωγή βύνης, 
αµύλου γλουτένης. 

�  Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 
επεξεργασία λείανσης ή και χρωµατοδιαλογής ή και υγροθερµικής 
επεξεργασίας. 

 
ii. τοµέας ελαιούχων προϊόντων:  

 
- Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν : 

  
� Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων 
� Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση υφισταµένων σε περιοχές 

όπου υπάρχει έλλειψη παραγωγικού δυναµικού και 
εξυπηρετούν µειονεκτικές και ορεινές  περιοχές της χώρας και  
τα µικρά νησιά του Αιγαίου που καθορίζονται αντίστοιχα µε 
την οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 
1975 (L 128/19-5-1975) και τον Καν. (ΕΟΚ) 2019/1993 
(L184/27-7-1993) όπως εκάστοτε ισχύουν. 

� Ίδρυση νέων µονάδων, από φορείς που θα προέλθουν από  
συγχώνευση επιχειρήσεων του τοµέα αυτού  µε σκοπό τη 
υλοποίηση του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου και υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν την λειτουργία 
υφιστάµενων παλαιών ελαιοτριβείων  τους,  συνολικής  
δυναµικότητας αντίστοιχης µε την  δηµιουργούµενη νέα 
µονάδα. 

 
 
      - Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου 

και ραφιναριών ελαιολάδου για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού. 
 
    -Μονάδες σπορελαιουργείων για επενδυτικά σχέδια 
εκσυγχρονισµού. 

 
 -  Μονάδες επεξεργασίας βρώσιµων ελιών υπό την προϋπόθεση ότι 
µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν 
παραγωγικές γραµµές συσκευασίας καταναλωτή ή και παραγωγής 
νέων τύπων προϊόντων  στον τοµέα  αυτό (πάστα ελιάς, γεµιστές 
ελιές και άλλα) Οι γραµµές αυτές θα πρέπει να δηµιουργούνται µε το 
ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην υφιστάµενη 
µονάδα σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισµού.  

 
     
    
 iii. τοµέας  οίνου: 
 
- Μονάδες οινοποιείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 
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� Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων οινοποιείων 
� Ίδρυση νέων οινοποιείων ή επέκταση υφισταµένων αποκλειστικά 

σε µειονεκτικές και ορεινές   περιοχές της χώρας και  τα µικρά 
νησιά του Αιγαίου που καθορίζονται αντίστοιχα µε την οδηγία 
75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 (L 128/19-
5-1975) και τον Καν. (ΕΟΚ) 2019/1993 (L184/27-7-1993) όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

� Ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταµένων οινοποιείων παραγωγής 
οίνου από προϊόντα  βιολογικής αµπελουργίας σε όλη τη χώρα. 
 Η διασφάλιση των   πρώτων υλών και λοιπών προδιαγραφών για 
την παραγωγή βιολογικών προϊόντων πρέπει να αποδεικνύεται µε 
νόµιµα παραστατικά πιστοποίησης από τους αρµόδιους φορείς.   
 
Στις περιπτώσεις αυτές ο υποβαλλόµενος φάκελος διαβιβάζεται 
στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων ή την αρµόδια ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας, η οποία εντός µηνός γνωµοδοτεί ως προς τον 
ορθολογικό σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου για την 
παραγωγή των βιολογικών προϊόντων. 
 

� Ίδρυση νέων µονάδων, από φορείς που θα προέλθουν από  
συγχώνευση επιχειρήσεων του τοµέα αυτού µε σκοπό τη 
υλοποίηση του προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν την λειτουργία 
υφιστάµενων παλαιών οινοποιείων τους,  συνολικής  
δυναµικότητας αντίστοιχης µε την  δηµιουργούµενη νέα µονάδα. 

� Εγκατάσταση νέων γραµµών και εκσυγχρονισµό και επέκταση 
υφιστάµενων για α) παραγωγή ξυδιού από οίνο β) 
συµπυκνωµένου γλεύκους γ) αποσταγµάτων από στέµφυλα.  

� Εγκατάσταση νέων και  εκσυγχρονισµό και επέκταση 
υφιστάµενων γραµµών εµφιάλωσης οίνου  

 
 
   iv. τοµέας οπωροκηπευτικών:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
- Μονάδες µεταποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, πλην των 

µονάδων παραγωγής χυµών εσπεριδοειδών και µεταποίησης 
τοµάτας. 

 
- Μονάδες παραγωγής χυµών εσπεριδοειδών για επενδυτικά σχέδια 

εκσυγχρονισµού 
 
- Μονάδες µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας για επενδυτικά σχέδια 

εκσυγχρονισµού  
 
- Μονάδες αποξήρανσης οπωροκηπευτικών (δαµάσκηνα βερίκοκα, 

σύκα, σταφίδες, τοµάτες και άλλα) 
 
-  Μονάδες αξιοποίησης υπολειµµάτων των χρησιµοποιουµένων πρώτων 

υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή 
λιπασµάτων ή και ζωοτροφών. 

 
 v.  Λοιποί  τοµείς  
 
-  Μονάδες παραγωγής ξηρών καρπών 
-  Μονάδες µεταποίησης γεωµήλων.  
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- Μονάδες µεταποίησης ανθέων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
ξηραντηρίων ανθέων. 

-  Μονάδες επεξεργασίας πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 
 

β. Στην µεταποίηση γεωργικών προϊόντων  ζωικής προέλευσης 
ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

 
i.  τοµέας κρέατος ζώων και πτηνών  

 
- Μονάδες σφαγής ζώων και πτηνών (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, 

πουλερικά, ινδιάνοι, στρουθοκάµηλοι, κουνέλια) για επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν :  
� Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων λειτουργουσών µονάδων  
 
� Ίδρυση σύγχρονων νέων ή επέκταση υφιστάµενων µονάδων 

αποκλειστικά σε περιοχές που υπάρχει έλλειψη σφαγειοτεχνικής 
υποδοµής ή σε αντικατάσταση υφιστάµενων ακατάλληλων. 

 
 Ειδικότερα, τα επενδυτικά σχέδια  ίδρυσης νέων καθώς και 
επέκτασης υφιστάµενων χοιροσφαγείων ενισχύονται εφόσον (α) 
αφορούν µικρά σφαγεία δυναµικότητας µέχρι 400 τον κρέατος  / 
έτος σε  µειονεκτικές και ορεινές   περιοχές της χώρας και  τα 
µικρά νησιά του Αιγαίου που καθορίζονται αντίστοιχα µε την 
οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 (L 
128/19-5-1975) και τον Καν. (ΕΟΚ) 2019/1993 (L184/27-7-
1993) όπως εκάστοτε ισχύουν ή  (β) υλοποιούνται σε 
οποιαδήποτε περιοχή της χώρας στα πλαίσια καθετοποίησης της 
παραγωγής µεγάλων χοιροτροφικών. 
 

� Εγκαταστάσεις αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων 
σφαγής ζώων και πτηνών 
 

- Μονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος ζώων και πτηνών και 
παραγωγής κρεατοσκευασµάτων που δεν έχουν υποστεί θερµική ή 
άλλου είδους επεξεργασία καθώς και αξιοποίησης βρώσιµων 
παραπροϊόντων.  

 
Για τα επενδυτικά σχέδια του τοµέα κρέατος ο υποβαλλόµενος 
φάκελος διαβιβάζεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία εντός µηνός 
γνωµοδοτεί ως την τήρηση των προαναφερόµενων προϋποθέσεων 
και τον ορθολογικό σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου.  

 
ii.  τοµέας Γάλακτος 
 
- Μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, παραγωγής τυροκοµικών 

προϊόντων, γιαούρτης και λοιπών γαλακτοκοµικών.  
 

Ειδικότερα τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης νέων ή επέκτασης 
υφιστάµενων τυροκοµικών µονάδων ενισχύονται µόνο εφόσον : 
 

 (α) εξυπηρετούν ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της χώρας 
και τα µικρά νησιά του Αιγαίου που καθορίζονται 
αντίστοιχα µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
28ης Απριλίου 1975 (L 128/19-5-1975) και τον Καν. (ΕΟΚ) 
2019/1993 (L184/27-7-1993) όπως εκάστοτε ισχύουν, και 

Deleted: Ίδρυση νέων 
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(β) υλοποιούνται  σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας σε 

αντικατάσταση υφιστάµενης δυναµικότητας  
 

- Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασίας 
γάλακτος. 

 
 
iii. Λοιποί τοµείς µεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
 

- Μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής προϊόντων 
µεταποίησης αυγών.  
 
- Μονάδες  παραγωγής φυσικού µελιού και λοιπών προϊόντων 
κυψέλης. 
 

 
γ. Στον τοµέα παραγωγής ζωοτροφών: 
 
- Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων, 

προµιγµάτων πρόσθετων υλών ή συµπληρωµατικών σύνθετων 
ζωοτροφών για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού. 

 
- Μικρές µονάδες απλών παρασκευαστηρίων µε απαιτούµενους 

αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της 
χώρας και  τα µικρά νησιά του Αιγαίου που καθορίζονται αντίστοιχα 
µε την οδηγία 75/268/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 
(L 128/19-5-1975) και τον Καν. (ΕΟΚ) 2019/1993 (L184/27-7-
1993) όπως εκάστοτε ισχύουν, για την κάλυψη των τοπικών 
αναγκών.  

 
- Μονάδες παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών µιγµάτων ετήσιας 

δυναµικότητας µέχρι 10.000 τόνους σε περιοχές όπου παράγονται 
βιολογικά ζωοκοµικά προϊόντα. Η διασφάλισης των  πρώτων υλών 
και λοιπών προδιαγραφών για την παραγωγή βιολογικών 
ζωοτροφών και η παραγωγή βιολογικών ζωοκοµικών προϊόντων 
στην περιοχή πρέπει να αποδεικνύεται µε νόµιµα παραστατικά 
πιστοποίησης από τους αρµόδιους φορείς.  

  
Στις περιπτώσεις αυτές ο υποβαλλόµενος φάκελος διαβιβάζεται στην 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ή την αρµόδια ∆/ση Γεωργικής Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας, η οποία εντός µηνός γνωµοδοτεί ως προς τον 
ορθολογικό σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου για την παραγωγή 
και διάθεση των βιολογικών προϊόντων. 

 
- Μονάδες  που επεξεργάζονται µηδική και παράγουν σύµπηκτα 

µηδικής  
 
- Μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών και ζωοτροφών οικιακών ζώων 

και γουνοφόρων ζώων. 
 
- Μονάδες παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος. 
 
- Μονάδες παραγωγής και αξιοποίησης υπολειµµάτων γεωργικών 

καλλιεργειών (κηπευτικά, δενδροκαλλιέργειες κ.λ.π.).    
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δ.  ∆εν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικά 

σχέδια των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) που 
αφορούν:  

 
 i. την µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από 

χώρες εκτός Ε.Ε. 
ii. την παρασκευή και εµπορία προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης 

του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. 
iii. την παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων 

σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ. 
 

΄Αρθρο  3  
 

 Ενισχυόµενες δαπάνες 
 

1.  Στα επενδυτικά σχέδια της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης αυτής ενισχύεται η παρακάτω κατηγορία δαπανών :  

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων  και λοιπού εξοπλισµού. 
Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων 
σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου 
αποκτάται η χρήση. 

 
  2. Στα επενδυτικά σχέδια των περιπτώσεων β και γ της παρ 1 και της 

παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης ενισχύονται οι 
παρακάτω κατηγορίες δαπανών  :  

 
 

(i) Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και 
βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου. 

 
(ii) Η αγορά αποπερατωθεισών ή ηµιτελών βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών 

κτιριακών εγκαταστάσεων που παραµένουν σε αδράνεια και δεν 
χρησιµοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή 
της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληµατική επιχείρηση, όπως 
ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις 
κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 
προβληµατικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν 
έχουν λάβει προηγούµενη κρατική ενίσχυση.   

 
(iii) Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια των 

Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών – Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ. 
Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ. και τεχνοπόλεις ή 
τεχνολογικά πάρκα ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε 
προβληµατική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων 
(Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούµενη 
κρατική ενίσχυση. 

 
(iv) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, 

ειδικών εγκαταστάσεων  λοιπού  και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα 
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων 
µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η 
χρήση.  
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(v) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου 
λογισµικού, καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του 
ηλεκτρονικού περιεχοµένου.  

 
(vi) Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων 
µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων. 

 
(vii) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και 

προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά 
καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. 
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η 
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση 
υλικών και προϊόντων. 

 
(viii) Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας. 
 

(ix)  Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζοµένων για τη 
στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της 
επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον 
αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 

 
(x)  Τις δαπάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, 

εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και 
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και 
των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους 
από τον αρµόδιο εθνικό φορέα. 

 
(xi) Οι δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή 

κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα τέλη 
για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης 
για µια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να πραγµατοποιείται 
επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον 
δεκαπλάσιου εκείνου των τελών. 

 

(xii) Οι δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία. 

 
(xiii)  Οι δαπάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες 

εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις. 

 
(xiv) ∆απάνες συµβούλων σύµφωνα µε τους περιορισµούς της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιλέξιµες είναι οι µελέτες για την 
οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση των επί µέρους 
λειτουργιών της επιχείρησης, τον ανασχεδιασµό των 
επιχειρηµατικών διαδικασιών, την τυποποίηση των διαδικασιών, των 
ερευνών της αγοράς, την εκπόνηση των µελετών προώθησης 
προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών µελετών 
επιδόσεων.  

Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να 
προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του 
υποβαλλόµενου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επενδυτικού 
σχεδίου.   
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3.  Οι ενισχυόµενες δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία.   

 Οι ενισχυόµενες δαπάνες για άυλες επενδύσεις, στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες συµβούλων της περ. 14  της παρ 
2 του παρόντος άρθρου, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 8% 
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να αποτελούν 
αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που  θα χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά και µόνο στην ενισχυόµενη επένδυση και θα 
αποκτούνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην 
αγορά. 

Οι λειτουργικές δαπάνες δεν αποτελούν ενισχυόµενες δαπάνες 
του Ν. 3299/04. 

 

Άρθρο 4 
 

∆ικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων  
 

 α.  Ισχύουν τα  γενικά καθώς και τα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος 
επενδυτικού σχεδίου της υπ΄ αριθµ. 8352/3-3-2005 απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών περί ¨  Καθορισµού των 
δικαιολογητικών  και  των τεχνοοικονοµικών στοιχείων για την 
ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων µε τα κίνητρα της επιχορήγησης, 
της επιδότησης χρηµατοδοτικής  µίσθωσης και της επιδότησης της 
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν.3299/2004 ¨. 
 
β. Επιπρόσθετα απαιτούνται για τα επενδυτικά σχέδια  
  

i. σφαγείων, σφαγείων πτηνών, κουνελιών και εκτρεφόµενων 
θηραµάτων  

 
- Άδεια σκοπιµότητας ίδρυσης ή επέκτασης από την ∆ιεύθυνση 

Κτηνιατρικής της Νοµαρχίας ή της Περιφέρειας, ανάλογα µε το ύψος 
του δυναµικού επεξεργασίας 

- Έγκριση διάθεσης στερεών αποβλήτων προς αδρανοποίηση 
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
 

ii. επεξεργασίας κρέατος ή παραγωγή προϊόντων µε βάση το 
κρέας (νωπό ή κατεψυγµένο ) 

 
-    άδεια ίδρυσης 
  

Άρθρο 5 
 

Πρόσθετοι όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις 
 
1. Οι ενισχύσεις χορηγούνται εφόσον από τα υποβαλλόµενα στοιχεία 
και δικαιολογητικά και την αξιολόγηση που διενεργείται από τον κατά 
περίπτωση αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
και της παρούσας απόφαση προκύπτει (α)  η οικονοµική βιωσιµότητα 
του επενδυτικού σχεδίου όπως ορίζεται στα κριτήρια υπαγωγής  του 
άρθρου 6 του Ν. 3299/2004,  παρ 1 περιπτ. βiii και (β) στα επενδυτικά 
σχέδια γεωργικών εκµεταλλεύσεων η επαρκής επαγγελµατική ικανότητα 
του φορέα στις  επενδύσεις. 
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2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή 
διαβίωση των ζώων. Η τήρηση του όρου αυτού θα πρέπει να ελέγχεται 
µε βάση τις χορηγηθείσες από τις αρµόδιες υπηρεσίες εγκρίσεις και 
άδειες, κατά την αξιολόγηση και   υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων 
και κατά την διενέργεια ελέγχων της υλοποίησης αυτών   για την 
καταβολή των ενισχύσεων.  
 
3. Οι επιλέξιµες δαπάνες των ενισχυόµενων επενδυτικών σχεδίων δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 12,5 εκατ ευρώ και το πραγµατικό 
ποσό της χορηγούµενης ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 
6 εκατ. ευρώ.  
 
4.  Οι ενισχύσεις που παρέχονται στις επενδύσεις βάσει του άρθρου 4 
του Ν. 3299/98  εκφραζόµενες σε Ακαθάριστο Ισοδύναµο 
Επιχορήγησης (ΑΙΕ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια: 
 

α. Για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τοµέα της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης  

 
� το 50% των επιλέξιµων δαπανών σε µειονεκτικές περιοχές 

όπως ορίζονται την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ (L 
238/1/24-8-1981)  
 

� το 40% των επιλέξιµων δαπανών στις άλλες περιοχές. 
 

� Το 55% για δαπάνες που αφορούν την προστασία και τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των 
συνθηκών υγιεινής στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ή 
την καλή διαβίωση των εκτρεφόµενων  ζώων, σε όλες τις 
περιοχές της χώρας.  
Η αύξηση αυτή του ορίου ενίσχυσης επιτρέπεται 
αποκλειστικά για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις 
ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις ως προς τα ανωτέρω ή για 
επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε σκοπό τη 
συµµόρφωση µε προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα 
πρότυπα,  αφορά µόνο τις πρόσθετες επιλέξιµες δαπάνες  
που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς αυτούς και δεν 
εφαρµόζεται σε επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσµα την 
αύξηση της παραγωγικής ικανότητας  
Για την εφαρµογή του αυξηµένου ορίου ενίσχυσης της 
περίπτωσης αυτής, όσον αφορά τη τήρηση των σχετικών 
όρων και προϋποθέσεων βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας 
γνωµοδοτεί εντός µηνός από την αποστολή του φακέλου,  
η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων ή η αρµόδια ∆ιεύθυνση Γεωργικής 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας. 

 
    β.  Για επενδυτικά σχέδια στους τοµείς µεταποίησης της παρ. 2 

του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης  
 
      το ανώτατο όριο 50% των επιλέξιµων δαπανών της επένδυσης 

σε όλες τις περιοχές της χώρας  
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5. Για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται µε το κίνητρο της 
φορολογικής απαλλαγής ισχύουν ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3299/2004. 
Σε όσα επενδυτικά σχέδια απαιτείται σύµφωνα µε τις  διατάξεις της 
παρούσας  απόφασης  η  γνωµάτευση  του  Υπουργείου  Αγροτικής  
Ανάπτυξης ή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας αυτή θα λαµβάνεται µε πρωτοβουλία του φορέα της 
επένδυσης και θα αποτελεί στοιχείο ελέγχου από την αρµόδια 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).  

 
 

Ά ρ θ ρ ο  6  
  
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιµάται ότι η δαπάνη που 
θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα 
υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 (ΦΕΚ 
261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση 
καθορισµού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών. 

 
 

Ά ρ θ ρ ο  7 
 

  
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 
2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(τεύχος Β'). 
 
 

Αθήνα,       30    Ιουνίου  2005 
 
 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ  
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
 
1.  Εθνικό Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Β΄ Τεύχος 
 
2. Υπουργείο Ανάπτυξης  

 
-  Γραφείο κ. Υπουργού  

          - Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
            ∆/νση Βιοµηχανικών Επενδύσεων 
  
    3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
         Γραφείο κ. Υπουργού 
 

4.  Όλες τις ∆/νσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  
 των Περιφερειών της χώρας  

 
5.  Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων ( ΕΛ.Κ.Ε.)  

 
Κοινοποίηση 
Γενική ∆/νση Φορολογίας 
∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος  ( ∆12 ) 
Τµήµα Β΄  
Ιδίου Υπουργείου  
 
 
Εσωτερική διανοµή  
      1.    Γραφείο   Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη 

2.  Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρ. Φώλια 
3.  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Γ. Μέργου  
4.    Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κωνστ.  Μουσουρούλη 
4.  Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή  
5.  ∆ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων 

- Τµήµα Αξιολόγησης  και ΄Εγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων 
- Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων 
- Τµήµα Μελετών και Στατιστικής Τεκµηρίωσης 
- Τµήµα Ενηµέρωσης και Νοµικών Θεµάτων 
- Τµήµα Φορολογικών Κινήτρων 

       7.    Γραφείο Ενηµέρωσης Πολίτη 


