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Δυνατότητα υπαγωγής στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και για τις πτηνοτροφικές μονάδες

Διευρύνεται η λίστα των δικαιούχων
για ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα

Μ ετά την πρόσφατη Κοινή
Απόφαση του αναπλ. υπ.

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κου Παπαθανάση, του υπ. Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπήλιου Λιβανού και του υφυπ.
Γιάννη Οικονόμου, δυνατότητα
ενίσχυσης από τα καθεστώτα του
αναπτυξιακού νόμου έχει σχεδόν
το σύνολο του γεωργικού τομέα,
καθώς εντάχθηκαν και οι πτηνο-
τροφικές μονάδες, με εξαίρεση
αυτές που εκτρέφουν στρουθο-
καμήλους. Συνεπώς, τα επενδυ-
τικά σχέδια των επιχειρήσεων του
συγκεκριμένου τομέα μπορούν
να ενταχθούν στα κίνητρα του ν.
4399/2016 και να λάβουν τις ενι-
σχύσεις της φορολογικής απαλ-
λαγής, της επιχορήγησης, της επι-
δότησης χρηματοδοτικής μί-
σθωσης και της επιδότησης του
κόστους δημιουργούμενης απα-
σχόλησης.

Ποιες επενδύσεις ενισχύονται 
Πλέον, στα καθεστώτα ενισχύσε-
ων του ν. 4399/2016 δύναται να
υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της
πρωτογενούς γεωργικής παρα-
γωγής, όπως αυτή ορίζεται στο
σημείο 5 του άρθρου 2 του κα-
νονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 702/2014
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα
οποία αφορούν:

α) Τον τομέα φυτικής παραγωγής:
Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων
και παραγωγικών συστημάτων
φυτικής παραγωγής, όπως συμ-
βατική, πιστοποιημένη ολοκλη-
ρωμένη, βιολογική κ.λπ., υπαί-
θρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια,
θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών
θερμοκηπιακού τύπου, δικτυο-
κήπια κ.ά.).
β) Τον τομέα ζωικής παραγωγής:
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για
ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων όπως
αυτές περιγράφονται στον ν.
4056/2012 (ΦΕΚ 52Α’/2012). Συγ-
κεκριμένα υπάγονται επενδυτι-
κά σχέδια όλων των παραγωγι-
κών κατευθύνσεων, που αφορούν:
βοοτροφικές μονάδες,
αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
χοιροτροφικές μονάδες,
μονάδες μονόπλων,
μονάδες εκτροφής γουνοφόρων
ζώων,
μονάδες εκτροφής θηραμάτων
και θηραματικών ειδών (με την
επιφύλαξη των ισχυουσών δασι-
κών διατάξεων για τα εν λόγω εί-
δη σε εκτροφές),
μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
σηροτροφικές μονάδες,
μονάδες μελισσοκομίας, παρα-
γωγής μελιού, κεριού μελισσών
και λοιπών προϊόντων κυψέλης,

 μονάδες εκτροφής κονίκλων,
μέχρι το όριο δυναμικότητας των
2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.

Σε ό,τι αφορά τις πτηνοτροφι-
κές μονάδες, ενίσχυση από τα κα-
θεστώτα του αναπτυξιακού νό-
μου μπορούν να λάβουν οι ακό-
λουθοι τύποι εκτροφών:
α) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών,
πλην στρουθοκαμήλων, για την
παραγωγή κρέατος πουλερικών
βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας
βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας
βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας
βοσκής (ίδρυση νέων μονάδων,
επέκταση ή εκσυγχρονισμός με
ή χωρίς μετεγκατάσταση).
β) Εναλλακτικοί τύποι εκτροφών,
πλην στρουθοκαμήλων, για την
παραγωγή αυγών πουλερικών βιο-
λογικής εκτροφής, ελευθέρας βο-
σκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων μο-

νάδων, επέκταση ή εκσυγχρονι-
σμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση).
γ) Συμβατικές εκτροφές πουλε-
ρικών, πλην στρουθοκαμήλων,
για παραγωγή αυγών ή κρέατος,
για ίδρυση νέων μονάδων, επέ-
κταση ή εκσυγχρονισμό υφιστά-
μενων μονάδων. Για τις συμβατι-
κές εκτροφές, ο φορέας της επέν-
δυσης, εφόσον πρόκειται για συ-
νεργαζόμενη επιχείρηση, θα πρέ-
πει να διαθέτει ιδιωτικό συμφω-
νητικό συνεργασίας με ισχύ του-
λάχιστον πέντε ετών από την ολο-
κλήρωση της επένδυσης με φορέα
μεταποίησης ή/ και εμπορίας στο
πλαίσιο της καθετοποίησης της
παραγωγικής διαδικασίας.
δ) Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής
ή και εκκολαπτήρια αυγών, για
ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση
ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων

μονάδων. Η ίδρυση νέων μονά-
δων υπάγεται μόνο στο πλαίσιο κα-
θετοποίησης υφιστάμενων πτη-
νοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς, για επι-
χειρήσεις νεοσσών και για επι-
χειρήσεις με συνεργαζόμενους
πτηνοτρόφους (για επιχειρήσεις
που παρέχουν νεοσσούς προς πά-
χυνση σε πτηνοτροφικές μονά-
δες και, μετά την ολοκλήρωση
της πάχυνσης, παραλαμβάνουν
τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα
και τα διανέμουν μέσω του δι-
κτύου τους προς πώληση), η συ-
νολική δυναμικότητα μετά την
υλοποίηση του επενδυτικού σχε-
δίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τη μέση παραγωγή ή/και διακί-
νηση της τελευταίας πενταετίας,
αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέας
της επένδυσης είναι συνεργαζό-

μενη επιχείρηση, θα πρέπει να
διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό
συνεργασίας με ισχύ τουλάχιστον
πέντε ετών από την ολοκλήρωση
της επένδυσης.

Τα δικαιολογητικά
Εντός δύο ημερών από την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής και του οικείου φακέ-
λου τεκμηρίωσης, οι φορείς υπο-
δοχής των αιτήσεων των επενδυ-
τικών σχεδίων αποστέλλουν ηλε-
κτρονικά αντίγραφο της αίτησης
και του φακέλου τεκμηρίωσης
του επενδυτικού σχεδίου στις αρ-
μόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑ-
ΟΚ) για τη συμπλήρωση εντύπου
προς έκφραση γνώμης ως προς
τον ορθολογικό σχεδιασμό του
επενδυτικού σχεδίου. Η αρμόδια
ΔΑΟΚ πρέπει να συμπληρώσει
και να αποστείλει ηλεκτρονικά
στους φορείς υποδοχής των αι-
τήσεων το εν λόγω έντυπο εντός
επτά ημερών από την ημερομη-
νία παραλαβής του σχετικού αι-
τήματος, προκειμένου να τεθεί
στον φάκελο του επενδυτικού σχε-
δίου και να ληφθεί υπόψη για την
αξιολόγηση της αίτησης υπαγω-
γής του επενδυτικού σχεδίου. Με-
τά την άπρακτη παρέλευση του
ως άνω διαστήματος, η αξιολό-
γηση της αίτησης υπαγωγής ολο-
κληρώνεται χωρίς να αναμένεται
η σχετική έκφραση γνώμης της οι-
κείας ΔΑΟΚ. Σε κάθε περίπτωση,
η γνωμάτευση της οικείας ΔΑΟΚ
πρέπει να έχει υποβληθεί πριν
από την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής. Μετά την υποβολή της

Το πλήρες πακέτο ενισχύσεων που παρέχει ο αναπτυξιακός
νόμος 4399/2016 μπορεί να αξιοποιήσει πλέον το σύνολο των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον

τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. 

Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr

'Εως 28 Απριλίου οι αιτήσεις επιδότησης για θερμαντικά   
Εκπνέει η προθεσμία για τη χρηματοδότηση έως και 5.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους      

Επιχορήγηση έως και 5.000
ευρώ μπορούν να λάβουν οι

επιχειρηματίες του κλάδου της
εστίασης και των καταλυμάτων
για την απόκτηση θερμαντικών
σωμάτων εξωτερικού χώρου από
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για το
οποίο η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων λήγει τη Μεγάλη Τε-
τάρτη (28 Απριλίου).

Η επιχορήγηση θα υπολογί-
ζεται βάσει των επίσημων δη-
λωμένων και επομένως αδει-
οδοτημένων τετραγωνικών μέ-

τρων (τ.μ.) εξωτερικών χώρων
σύμφωνα με την άδεια λειτουρ-
γίας των καταστημάτων εστία-
σης και των με κάθε τρόπο πα-
ραχωρημένων από λοιπούς φο-
ρείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία,
ΕΟΤ κ.λπ.), καθώς και των εξω-
τερικών επιφανειών που παρα-
χωρήθηκαν με το άρθρο 65 του
ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και
μισθωμένων. 

Ανάλογα θα υπολογίζεται και
η επιχορήγηση σε τουριστικά
καταλύματα που διαθέτουν αδει-

οδοτημένο εξωτερικό χώρο πα-
ροχής υπηρεσιών εστίασης σύμ-
φωνα με την άδεια λειτουργίας
τους. Η επιχορήγηση καλύπτει
θερμαντικά σώματα εξωτερικού
χώρου οποιουδήποτε τύπου
(υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού
αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλο-
γόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμο-
νωμένα, ή μέρος κινητού εξο-
πλισμού που φέρει ενσωματω-
μένο θερμαντικό σώμα εξωτερι-
κού χώρου, τα οποία είναι/ήταν
καινούργια και αμεταχείριστα

κατά την αγορά τους. Επισημαί-
νεται ότι επιχορηγείται η προ-
μήθεια ενός θερμαντικού σώ-
ματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδει-
οδοτημένου εξωτερικού χώρου
και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερ-
μαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια των θερμαντι-
κών σωμάτων μπορεί να έχει
πραγματοποιηθεί από την 1η
Φεβρουαρίου 2020 και εντεύθεν
και πριν από την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης, υπό
την προϋπόθεση ότι ο λήπτης

της ενίσχυσης διέθετε τουλάχι-
στον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την
ημερομηνία προμήθειας και εξα-
κολουθεί να τον διαθέτει κατά
την ημερομηνία υποβολής της
αίτησής του προς χρηματοδό-
τηση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός
των τετραγωνικών μέτρων δεν δι-
καιολογεί ακέραιο αριθμό θερ-
μαντικών σωμάτων, το ποσό της
επιχορήγησης υπολογίζεται με
τον αμέσως επόμενο ακέραιο
αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποί-
ους πρέπει να δραστηριοποιείται
η προς ενίσχυση επιχείρηση εί-
ναι οι:
 56.10 Δραστηριότητες υπηρε-
σιών εστιατορίων και κινητών
μονάδων εστίασης: Περιλαμβά-
νονται και όλοι οι ΚΑΔ της υπο-
κατηγορίας 56.10.
56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας: Πε-
ριλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ
της υποκατηγορίας 56.29.20.
 56.30 Δραστηριότητες παρο-

Δικαίωμα υπαγωγής στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 αποκτά πλέον
σχεδόν το σύνολο του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής μετά την πρόσφατη κοινή
απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων, καθώς
εντάχθηκαν και οι πτηνοτροφικές μονάδες, με εξαίρεση τις μονάδες εκτροφής στρουθοκαμήλων.



αίτησης υπαγωγής πρέπει να εξα-
σφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις,
άδειες και λοιπά πιστοποιητικά
και έγγραφα που απαιτούνται από
την κείμενη νομοθεσία για την
υλοποίηση και νόμιμη λειτουρ-
γία του επενδυτικού σχεδίου και
πιο συγκεκριμένα, ιδίως:
α) Θερμοκήπια:
i) Άδεια πολεοδομίας και υγει-
ονομικής υπηρεσίας της οικείας
περιφερειακής ενότητας για επεν-
δύσεις θερμοκηπίων όταν εγκα-
θίστανται εντός ορίων οικιστικών
περιοχών.
ii) Έγκριση τύπου θερμοκηπίου
από αρμόδια αρχή, όπως κάθε
φορά ισχύει.
β) Μονάδες πολλαπλασιαστικού
υλικού:
Άδεια από την αρμόδια υπηρε-
σία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

γ) Μονάδες βιολογικής γεωργίας:
i) Για την ίδρυση: Σύμβαση με ορ-
γανισμό ελέγχου και πιστοποί-
ησης βιολογικών προϊόντων.
ii) Για τον εκσυγχρονισμό: Πι-
στοποιητικό οργανισμού ελέγχου
και πιστοποίησης βιολογικών
προϊόντων για την τήρηση των
προδιαγραφών του καν. της ΕΕ
2092/1991, όπως αντικαταστά-
θηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά
με τον βιολογικό τρόπο παραγω-
γής γεωργικών προϊόντων.
δ) Κτηνοτροφικές (βουστάσια -
χοιροστάσια - ποιμνιοστάσια - ιπ-
ποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις και μονάδες εκτρο-
φής θηραμάτων:
i) Η απαιτούμενη αδειοδότηση
σύμφωνα με το ν. 4056/2012 όπως
κάθε φορά ισχύει.
ii) Στις περιπτώσεις των μονάδων
εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται

άδεια της αρμόδιας δασικής υπη-
ρεσίας.
iii)Στις περιπτώσεις των μονάδων
αναπαραγωγής ή και εκκολα-
πτηρίων αυγών, απαιτούνται συμ-
πληρωματικά:
1. Στην περίπτωση των συνεται-
ρισμών:
i)καταστατικό του συνεταιρισμού
και αντίγραφο του βιβλίου Μη-
τρώου μελών,
ii) οι άδειες εγκατάστασης των
πτηνοτροφικών μονάδων των με-
λών έτσι ώστε να πιστοποιείται η
δυναμικότητά τους.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων
νεοσσών, η άδεια εγκατάστασης.
3. Στην περίπτωση επιχειρήσε-
ων με συνεργαζόμενους πτηνο-
τρόφους:
i) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
των συνεργαζόμενων εταιρειών, με
ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την
ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου,
ii)αποδεικτικά στοιχεία του αριθ-
μού των νεοσσών που παρείχαν
στους συνεργαζόμενους πτηνο-
τρόφους την τελευταία πενταετία.
4. Βεβαιώσεις που να αποδει-
κνύουν τη συνολική δυναμικό-
τητα των συνεταιρισμών, των επι-
χειρήσεων παραγωγής νεοσσών
και των επιχειρήσεων με συνερ-
γαζόμενους κτηνοτρόφους, από
τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.
5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
των συνεργαζόμενων επιχειρή-
σεων, με ισχύ τουλάχιστον πέντε
ετών από την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
δεν μπορούν να ενισχυθούν βά-
σει των καθεστώτων ενίσχυσης
του ν. 4399/2016 δαπάνες για:
 αγορά δικαιωμάτων παραγω-
γής, δικαιωμάτων ενίσχυσης και
μονοετών φυτών,
φύτευση μονοετών φυτών,
 εργασίες αποστράγγισης,
αγορά ζώων,
 επενδύσεις με σκοπό τη συμ-
μόρφωση με τα ισχύοντα ενω-
σιακά πρότυπα. [SID:14275729]

Της Δανάης Αλεξάκη
dalex@naftemporiki.gr 

Ηεπόμενη μέρα στον εγ-
χώριο κλάδο των τρο-
φίμων αναμένεται να

κινείται και γύρω από τον άξο-
να των meal kits, ενός πρωτο-
ποριακού μοντέλου το οποίο
τα τελευταία χρόνια αναπτύσ-
σεται ραγδαία σε διεθνές επί-
πεδο και αποτελεί μια διαδρα-
στική υπηρεσία αποστολής και
παρασκευής γευμάτων, που
ανταποκρίνεται στον σύγχρο-
νο τρόπο ζωής και κερδίζει συ-
νεχώς έδαφος στις προτιμήσεις
των καταναλωτών.

Επιδιώκοντας να πάρει από
νωρίς θέση στην υπό διαμόρ-
φωση εγχώρια αγορά των me-
al kits, η Hello-Chef έκανε το
ντεμπούτο της πέρυσι τον Ιού-
νιο με βασική στόχευση να «εκ-
παιδεύσει» και τους κατανα-
λωτές στην Ελλάδα σε μια νέα
συνήθεια για την παρασκευή
ενός γεύματος που αλλάζει την
προσέγγιση του μαγειρέματος
στο σπίτι.

Το νέο μοντέλο
«Η λογική των meal kits είναι
ήδη ανεπτυγμένη στο εξωτε-
ρικό, ενώ στην Ελλάδα βρι-
σκόμαστε ακόμα τρία με τέσ-
σερα χρόνια πίσω», αναφέρει μι-
λώντας στη «Ν» ο ιδρυτής της
Hello-Chef, Νικόλας Χάλαρης,
προσθέτοντας ότι «οι κατανα-
λωτές είθισται να αντιμετωπί-
ζουν αρχικά με επιφυλακτικό-
τητα μια μοντέρνα πρόταση.
Όσοι, ωστόσο, δοκιμάζουν το
meal kit, το αξιολογούν θετι-
κά».  Όπως εξηγεί ο ίδιος, «πρό-
κειται για ένα επιχειρηματικό
μοντέλο που καταφέρνει να
συγκεράσει την ανάγκη της
ποιοτικής διατροφής, της εξοι-
κονόμησης χρόνου και κόστους
για τον καταναλωτή με τη σπου-
δαιότητα χρήσης βέλτιστων
πρακτικών της αποτελεσματι-
κής εφοδιαστικής αλυσίδας (ef-
ficient supply chain) και της
βιωσιμότητας του περιβάλ-
λοντος». 

Μέσα από μια απλή διαδι-
κασία ο καταναλωτής μπορεί
να επιλέξει ψηφιακά το μενού
μιας ολόκληρης εβδομάδας
από τις προτάσεις που προ-
σφέρει η Hello-Chef και έπειτα
να λάβει ένα πρακτικό κουτί
που περιέχει τις συνταγές, τα
υλικά στις σωστές ποσότητες
και ακριβείς οδηγίες ώστε να
παρασκευάσει τα γεύματά του
στο σπίτι του.

«Το γεγονός της συμμετο-
χής του καταναλωτή στη δια-
δικασία της παρασκευής του
γεύματος διαφοροποιεί την
πρόταση του meal kit από το
συμβατικό delivery έτοιμου φα-
γητού, καθώς δεν του στερεί
την εμπειρία του μαγειρέμα-
τος. Το meal-kit φτάνει απευ-
θείας στην πόρτα του πελάτη,
χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να
διαθέσει χρόνο στην αναζήτη-
ση συνταγών, ενώ η εξασφά-

λιση των υλικών στις σωστές
ποσότητες του δίνει τη δυνα-
τότητα να εξοικονομήσει χρό-
νο στο σούπερ μάρκετ αλλά και
να έχει πλήρη έλεγχο του κό-
στους για το μενού της εβδο-
μάδας», σημειώνει ο κ. Χάλα-
ρης, προσθέτοντας ότι «τα me-
at kits της Hello-Chef επιδιώ-
κουν να προσαρμόσουν το heal-
thy eating στους σύγχρονους
ρυθμούς ζωής, προσφέροντας
μεγάλη ποικιλία προτάσεων
από διάφορες κουζίνες, ενώ κα-
λύπτουν και όλες τις διατρο-
φικές επιλογές, όπως ο βιγκα-
νισμός και η χορτοφαγία».

Στρατηγικές συνεργασίες
Η Hello-Chef είναι πλήρως ευ-
θυγραμμισμένη με το μοντέλο
της αποτελεσματικής εφοδια-
στικής αλυσίδας, προσβλέ-
ποντας στην καλύτερη δυνατή
χρήση των πόρων: οικονομι-
κών και φυσικών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση,
η εταιρεία έχει προχωρήσει σε
στρατηγικές συνεργασίες με
τις εταιρείες Ευβιότοποι, Νo-
ra’s Deli, Καραντινός και Ήδι-
στον, για να εξασφαλίσει άριστη
ποιότητα πρώτων υλών.

Ταυτόχρονα, προσφέροντας
ακριβείς ποσότητες υλικών για
την παρασκευή των γευμάτων,
η εταιρεία υπηρετεί τις πρα-
κτικές κατά της σπατάλης τρο-
φίμων, ενώ μέσα από τη χρήση
100% ανακυκλώσιμων συ-
σκευασιών συνδράμει στην
προσπάθεια περιορισμού του
περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος.

[SID:14277634]
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H Hello-Chef «σερβίρει»
τα meal kits στην Ελλάδα
Ένα πλήρες μενού ποιοτικής διατροφής στην πόρτα σας

Μια παγκόσμια
αγορά αξίας
9 δισ. δολαρίων

Τα meal kits εκτιμάται ότι
εμφανίστηκαν την περίοδο 2007-
2008 στη Σουηδία. Σε λιγότερο
από δεκαπέντε χρόνια έχουν
καταφέρει να αποκτήσουν
σημαντική παρουσία στον
ευρύτερο κλάδο των τροφίμων σε
Ευρώπη και Αμερική,
δημιουργώντας ένα νέο industry,
ενώ η συγκυρία της πανδημίας και
δη το καθεστώς της τηλεργασίας
έδωσε περαιτέρω ώθηση στη
δυναμική τους. Σύμφωνα με
στοιχεία της IRI, η παγκόσμια αγορά
των meal kits ενισχύθηκε κατά
13% το 2020 και υπολογίζεται ότι
ανέρχεται σε περίπου 9,13 δισ.
δολάρια.  

  σώματα εξωτερικών χώρων
    κλάδους εστίασης και καταλυμάτων

χής ποτών: Περιλαμβάνονται και
όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας
56.30.
 55.10: Ξενοδοχεία και παρό-
μοια καταλύματα.
 55.20: Καταλύματα διακοπών
και άλλα καταλύματα σύντομης
διαμονής.

Σημειώνεται ότι περιλαμβά-
νονται και όλοι οι ΚΑΔ των πα-
ραπάνω υποκατηγοριών, εκτός
των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες πα-
ροχής δωματίου ή μονάδας κα-
ταλύματος για επισκέπτες σε ιδιο-

κτησίες χρονομεριστικής μί-
σθωσης) και 55.20.19 (Άλλες υπη-
ρεσίες παροχής δωματίου ή μο-
νάδας καταλύματος για επισκέ-
πτες, χωρίς καθημερινή καθα-
ριότητα). 

Ο δυνητικός λήπτης υπο-
βάλλει μία αίτηση χρηματοδό-
τησης ανά Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) για το σύνολο εγ-
καταστάσεων εστίασης ή και των
τουριστικών καταλυμάτων που
διαθέτουν εξωτερικούς χώρους
παροχής υπηρεσιών εστίασης,

που βρίσκονται στην κυριότητά
του και για τις οποίες προμη-
θεύεται θερμαντικά σώματα εξω-
τερικού χώρου.

Πριν από την υποβολή της αί-
τησης χρηματοδότησης ο λή-
πτης της ενίσχυσης πρέπει να
έχει ήδη προχωρήσει στην προ-
μήθεια και στην αποπληρωμή
των θερμαντικών σωμάτων εξω-
τερικού χώρου, καθώς και στη
σχετική εγγραφή στα λογιστικά
βιβλία της επιχείρησης.

[SID:14276607]

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής της
Hello-Chef, Νικόλας

Χάλαρης, το μοντέλο των
meal kits καταφέρνει να

συγκεράσει την ανάγκη της
ποιοτικής διατροφής και της

εξοικονόμησης χρόνου και
κόστους για τον καταναλωτή
με τη σπουδαιότητα χρήσης

βέλτιστων πρακτικών της
αποτελεσματικής

εφοδιαστικής 
αλυσίδας και της

βιωσιμότητας του
περιβάλλοντος.

Δαπάνες επενδύσεων για
εγκαταστάσεις άρδευσης
tΟι δαπάνες επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
άρδευσης που δύναται να υπαχθούν στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μπορούν να
ενισχυθούν μόνο εφόσον η επένδυση αυτή επιφέρει μεί-
ωση της προηγούμενης κατανάλωσης ύδατος τουλάχιστον
κατά 25% και η μέτρηση κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο
της ενισχυόμενης επένδυσης έχει τεθεί ή πρέπει να τεθεί
σε λειτουργία ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Δεν είναι
επιλέξιμες και δεν ενισχύονται:
α) επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατά-
στασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα
η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέ-
διο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κα-
τώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για
επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό,
β) επενδύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την καθαρή αύξη-
ση της αρδευόμενης έκτασης και επηρεάζουν ένα δεδομέ-
νο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.
Τέλος, είναι επιλέξιμες και ενισχύονται επενδύσεις που αφο-
ρούν τη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις που αφο-
ρούν την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων εκτός της
μονάδας υδάτων, οι οποίες δεν επηρεάζουν υπόγεια ή επι-
φανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότησης αποκλειστικά
από ύδατα βιολογικού καθαρισμού).  
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