
 - 1 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 
 
∆ράση 1.1.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υποδοµής µε ή 

χωρίς µετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική 
κτηνοτροφία. 

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

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

 
∆ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, µονάδων  

τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων .   
 
∆ράση 1.4.:  Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος θηραµατικών ειδών και 

παραγωγής κρεατοσκευασµάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.  
 
∆ράση 1.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής 

κρεατοσκευασµάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδοµή, µε στόχο 
την προστασία της δηµόσιας υγείας.  

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

µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας 
(αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 

 
∆ράση 1.7.: Ολοκλήρωση (β΄ φάση ) της κρεαταγοράς Αθηνών. 
 
∆ράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων 

αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) ή 
συνδεδεµένων εταιρειών µε την εταιρεία των σφαγείων, συµπεριλαµβανοµένου 
και εξοπλισµού για παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. 

  
∆ράση 1.9.:   Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών εγκαταστάσεων 

ψυκτικών θαλάµων στα µικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη µεταφορά και 
συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) 
µε σκοπό τη χονδρεµπορία των προϊόντων. 

 
 
 
2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ 
 
∆ράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκοµείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας 

γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής.   
 
∆ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός τυροκοµείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι 

βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της 
χώρας.  

 
∆ράση 2.3.: Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος µε απασχολούµενο δυναµικό µικρότερο ή 
ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο λόγω µη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό 
επίπεδο.  
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∆ράση 2.4.: Ίδρυση µικρών µονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων 

προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.5.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής 

γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος. 
 
∆ράση 2.6.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός - επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 

(τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.  
 
 
3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ 
 
∆ράση 3.1.1.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.  
 
∆ράση 3.1.2.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 

µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 
 
∆ράση 3.1.3: Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα 

αυγά.  
 
∆ράση 3.1.4.:  Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που 

τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, 
βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων.  

 
 
3.2. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
 
 
∆ράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων µε πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών 

πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.  

 
∆ράση 3.2.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων 

πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για 
βιολογικά παραγόµενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 

 
∆ράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.   
 
∆ράση 3.2.4.: Εκσυγχρονισµός – επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών. 
  
∆ράση 3.2.5.: Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος 

πουλερικών – κουνελιών κυρίως σε συµπλήρωση υφιστάµενων µονάδων 
σφαγής πτηνών και κουνελιών.  

 
∆ράση 3.2.6.: Ίδρυση γραµµών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάµενων 

πτηνοσφαγείων.  
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4. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ 
 
 
∆ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασία 
µελιού. 

 
∆ράση 4.2.: Ίδρυση µικρών µονάδων τυποποίησης – συσκευασίας µελιού µόνο σε ορεινές – 

νησιωτικές περιοχές, µε προτεραιότητα στις µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας 
– µεταποίησης βιολογικού µελιού. 

 
∆ράση 4.3.: Ίδρυση - εκσυγχρονισµός – επέκταση - µετεγκατάσταση µονάδων για παραγωγή 

σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacks κλπ. 
 
Στον υποτοµέα του µελιού καµία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εµπίπτει στα πεδία 
επιλεξιµότητας του Καν. 797/2004. 
 
 
 
5. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 
 
 ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η 
 
∆ράση 5.1.: Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
 
∆ράση 5.2.: Εκσυγχρονισµός, βελτίωση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 
 
∆ράση 5.3.:   Ίδρυση – επέκταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
 
∆ράση 5.4.:   Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών.  
 
 
 
6. ΤΟΜΕΑΣ : ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
 
∆ράση 6.1.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε 

εγκαταστάσεις αερισµού ή µε ψυχρό αέρα.  
 
∆ράση 6.2.: Εκσυγχρονισµός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 
 
∆ράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων δηµητριακών. 
 
∆ράση 6.4.:  Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων ξηραντηρίων  
                      δηµητριακών.  
 
∆ράση 6.5.: Συµπλήρωση - εκσυγχρονισµός χωρίς αύξηση δυναµικότητας υφισταµένων 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων 
προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης. 

 
∆ράση 6.6.: Ίδρυση νέων µονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.  
 
∆ράση 6.7.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 

αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής 
επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση.  
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∆ράση 6.8.: Ίδρυση silos σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. 
 
∆ράση 6.9.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές - ορεινές περιοχές. 
 
 
7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Α) Ελαιόλαδο 
 
∆ράση 7.1.: Ελαιοτριβεία  
 

α) Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και 
µόνο δύο φάσεων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, µε προτεραιότητα σε αυτά 
που επεξεργάζονται πιστοποιηµένη βιολογική πρώτη ύλη.  

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων µε δυναµικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων 
(αφορά και σε όµορους Νοµούς), µε προϋπόθεση τον εκσυγχρονισµό τους σε 
ελαιοτριβεία δύο φάσεων.  

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων δύο φάσεων, αποκλειστικά και µόνο σε ορεινές - 
νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.  

 
∆ράση 7.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων 

ελαιολάδου, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.  
 
∆ράση 7.3.:  Ιδρύσεις – επεκτάσεις – συγχωνεύσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την 

παραγωγή επώνυµων ποιοτικών, εµπορεύσιµων συσκευασιών, µε στόχο την 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος.   

 
∆ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς 

αύξηση της δυναµικότητας. 
 
Β)  Άλλα Έλαια  
 
 
∆ράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

σποροελαιργείων και Βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναµικότητας.  
 

                        
∆εν είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του µέτρου επενδύσεις µελών αναγνωρισµένης ΟΕΦ που 
αφορούν :  
 

� Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής 
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,  

� ∆ηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων πιστοποίησης της ποιότητας, µε βάση σύστηµα 
ανάλυσης κινδύνου και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή 
υποχρεώσεων είναι σύµφωνη µε τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρµόδια 
εθνική αρχή.  
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8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ 
 
∆ράση 8.1.: Εκσυγχρονισµός οινοποιείων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση  χωρίς αύξηση της 

δυναµικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. 
 
∆ράση 8.2.: Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών 

εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για βελτίωση της ποιότητας και 
µείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 

 
∆ράση 8.3.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 
 

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

β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας 
[Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης.  

 
∆ράση 8.4.: Προσθήκη, εκσυγχρονισµός, επέκταση γραµµής εµφιάλωσης οίνου σε  
                       οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους.  
 
9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
 
I. Στο επίπεδο της εµπορίας 
 
∆ράση 9.1.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 

αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, µανιταριών 
και ξηρών καρπών. 

 
∆ράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής δυναµικότητας 

συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτοκινήτων) 
ψυγείων µόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας).  

 
∆ράση 9.3.: Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων 

µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, 
αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, µανιταριών 
και ξηρών καρπών. 

 
II. Στο επίπεδο της µεταποίησης 

 
∆ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας 
 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως 
όσον αφορά: 

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

χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. 
 
∆ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λ.π.) 
 

α) Κονσερβοποιεία – Χυµοί φρούτων – Αποξηραµένα φρούτα  
 

- Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων 
µονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιοµηχανικών ροδακίνων και 
αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 
♦ την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων. 
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- 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, 
♦ στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
♦ την παραγωγή νέων προϊόντων. 
 

 
∆ράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 

 
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων παραγωγής τουρσιών και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον 
αφορά:  
� στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών  
� στην παραγωγή νέων προϊόντων  

 
β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισµός – επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων 
αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

 
∆ράση 9.10.: Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης υπολειµµάτων 

των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης 
οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή/και ζωοτροφών. 

 
∆ράση 9.11.: Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

 
 Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση 

υφισταµένων µονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, 
παστελιών, snaks κ.λ.π. 

 
∆ράση 9.12.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων 

 
α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων 

µονάδων. 
β) Ίδρυση νέων µονάδων µεταποίησης – αποξήρανσης σύκων και σταφίδων. 
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III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών 

 
∆ράση 9.13.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση 

δυναµικότητας. 
 

∆ράση 9.14.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων µόνο για γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και 
γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. 

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

περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση χωρίς αύξηση 
δυναµικότητας. 

 
ΙV.        Στον τοµέα των Γεωµήλων 
 
∆ράση 9.16.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός – επέκταση, µε ή χωρίς 

µετεγκατάσταση, συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε 
υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων 
προϊόντων όπως: 
♦ προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, 
♦ τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 
♦ άλλα νέα προϊόντα  

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

• Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου µε λιγότερους από 3100 κατοίκους.  

• Οµάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις οµοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες 
κατατάσσονται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ 
προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του οικονοµικού αυτού 
ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των 
προβλεποµένων δράσεων και παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 
επικάλυψης, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηµατοδότησης και των 
αποτελεσµάτων. 

• Οµάδων Παραγωγών αναγνωρισµένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεµβάσεις 
προϊόντων που δεν περιλαµβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. 

 
10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ 
 
∆ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση 

υφισταµένων µονάδων. 
 

α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και 
γλαστρικών. 

β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. 
 

∆ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανοµής) από 
συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.  
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11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
 
∆ράση 11.1.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής πλήρων 

τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, οι οποίες θα 
εφαρµόσουν HACCP.  

 
∆ράση 11.2.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής αποκλειστικά  βιολογικών πλήρων τυποποιηµένων 

µειγµάτων ζωοτροφών.   
 
∆ράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την µερική κάλυψη των αναγκών 

ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς 
χώρους ζωοτροφών, µε δυνατότητα εγκατάστασης µικρού παρασκευαστηρίου.  

 
∆ράση 11.4.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών 

µε δυνατότητα µικρού παρασκευαστηρίου µόνο σε ορεινές και νησιωτικές 
περιοχές.  

 
∆ράση 11.5.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων 

που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
∆ράση 11.6.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής   ζωοτροφών 

οικιακών ζώων  και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρµόσουν HACCP.  
 
 
12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 
∆ράση 12.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 
 

Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων 
επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων  και πολλαπλασιαστικού υλικού.  
 

 
13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 
∆ράση 13.1.: Ίδρυση – επέκταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και 

φαρµακευτικών φυτών. 
 
∆ράση13.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και 

επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. 
 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 
 
Ως προϊόντα ποιότητας  είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 
2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, 
καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται 
κατάλληλα. 
 
 
 
 


