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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 
ΜΕΤΡΟ 123 Α : ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια, όπως φαίνονται στο Παράρτημα Α που αφορούν 
στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, 
διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, 
σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. 
 
Η παρούσα δράση στοχεύει:  
 Στη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας των πρωτογενών γεωργικών 

προϊόντων  
 Στον προσανατολισμό της παραγωγής σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες τάσεις των αγορών ή την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα  
 Στη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
 Στη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιμασίας των προϊόντων 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ. 
 
Για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων ή την ίδρυση νέων, επιλέξιμες είναι : 

- πολύ  μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
- όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου 
- επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο 

των 200 εκ. ευρώ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 150.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Και ειδικότερα: 

- 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000,00€ 
- 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και μέχρι 

10.000.000,00€. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 100.000€ έως και 10.000.000€. 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται με: 

- 50% στις Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης( Αν. Μακεδονία, Θράκη, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Κρήτη) 

- 40% στις Περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο μη σύγκλισης(Κεντρική Μακεδονία, Δυτική 
Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Αττική) 

 
Λήξη: 28/12/2011 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 1500 
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- 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους 
Οι επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και μέχρι 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 50 
εκ. ευρώ και μέχρι 200 εκ. ευρώ, ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού ανάλογα με την Περιφέρεια 
στην οποία βρίσκονται. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ Π/Υ 
Επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: 

- τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
- την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων 
- την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού 
- τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 
- την αγορά οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, καθώς και την αγορά οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά 

του Αιγαίου 
- Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων μέχρι 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού 
- Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος προϊόντος, 

απόκτηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας 
- Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας 
- Την αγορά φαξ, τηλ. εγκαταστάσεων, δικτύων, Η/Υ, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας 
- Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι το ποσό των 50.000,00€ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρωθεί στις 28/12/2011. 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

 
Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η τηλεφωνική ή 

προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν επιφέρει καμία δέσμευση ή/και οικονομική 
υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 

1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ 
Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση επέκταση 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 
που 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. 
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. 
 
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 πτηνοσφαγείων 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 
 
 



   
      MENTORING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΕ                                          Σελ. 4 

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. 
Δράση 6.3.: Ίδρυση ξηραντηρίων 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 αποκλειστικώς πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη. 
β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων. 
γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από αποκλειστικώς πιστοποιημένη 
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 (σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Καν. 1019/02 και στην αριθ. πρωτ. 323902/18−9−09 κοινή υπουργική 
απόφαση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής / Τμήμα Ελαίας) , με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του  
προϊόντος. 
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 σποροελαιουργείων και Βιομηχανιών 
σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναμικότητας. Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών  
αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν: 

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

2. 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. (αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη) 
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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 
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, σπαραγγιών, οσπρίων και ξηρών καρπών. 
Δράση 9.2.: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων 
κηπευτικών με δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στις νησιωτικές περιοχές (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, σπαραγγιών, 
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: 

1. την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
2. την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.) 
α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα 

1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης  
οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδάκινων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και λαχανικών κυρίως όσον 
αφορά: 

- τη 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: 

- τη 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: 

- τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
- στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
- την παραγωγή νέων προϊόντων.  

Δράση 9.9.: Μεταποίηση λαχανικών 
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός − επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών, 
λιαστής ντομάτας και ψητών λαχανικών, κυρίως όσον αφορά: 

- στη 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. 
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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. 
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. 

 
10. ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΗ 
Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης ή εκσυγχρονισμός ή επέκταση υφισταμένων μονάδων. 
α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός και επέκταση τυποποιημένων ρεπτών 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 . 
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. 


