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Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 

 
 νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 Η παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην 

 μέσω του ΕΓΤΑΑ αποτελεί βασικό εργαλείο για την αναδιοργάνωση του 

, 

ογράμματος, με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 
ς 2007- ς Ε.Ε και 

α αι σε τ
 

απασχόληση και στην αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).  
 

 Στήριξη που παρέχεταιΗ
γεωργικού τομέα, καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης και της καινοτομίας στις 
αγροτικές περιοχές. 
 
Η συνολική στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας, στοχεύει στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας με παράλληλη βελτίωση 
υ βιοτικού επιπέδου και γενικότερα της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Ειδικότερατο

εστιάζεται στην αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη μέσω βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του 
πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα, καθώς και του περιβάλλοντος σε μια βιώσιμη ύπαιθρο. 
 
Η παραπάνω στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά την 4η Προγραμματική περίοδο θα επιτευχθεί 
έσω της εφαρμογής ενός εθνικού πρμ
της Ελλάδα
ναπτύσσετ

2013», το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Ε(2007) 6012/29-11-2007 Απόφαση τη
έσσερις άξονες: 

Άξονας 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας   

Άξονας 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου   

Άξονας 3 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής 
οικονομίας   

Άξονας 4 Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER  

 

Οι τρεις πρώτοι άξονες αποτελούν βασικούς άξονες του ΠΑΑ ενώ ο 4ος άξονας αποτελεί ένα οριζόντιο 
ξονα, συνεπικουρούμενο των υπολοίπων, ο οποίος βασίστηκε στην εμπειρία που αποκτήθηκε από τις 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Leader I, II και plus, των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων. 

 

 

ά

ΑΞΟΝΑΣ 4:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

 
Ο Άξονας 4  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ) αφορά στην 
αρμογή της προσέγγισεφ ης LEADER, η οποία εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη 

ύ τομέα (Ομάδες 

 δραστηριοτήτων, την 

δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και 
πολυτομεακό χαρακτήρα.  
 
Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία 
ρογραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικοπ

Τοπικής Δράσης-ΟΤΔ) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και 
δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.  
 
Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας, περιλαμβάνουν 

 δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση τουριστικώντη
αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, την ανάδειξη της αγροτικής 
κληρονομιάς, την αναμόρφωση χωριών, τις συνεργασίες, τη δικτύωση κ.λ.π. 
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Τα τοπικά προγράμματα LEADER θα υλοποιηθούν μέχρι το 2015 και θα εφαρμοστούν στο σύνολο των 
αγροτικών περιοχών της Χώρας. Σημειώνεται ότι κατά την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων 
LEADER, οι σχετικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Δημοτικά / Τοπικά Διαμερίσματα μέχρι 5.000 
ατοίκων. Επίσης είναι επιτρεπτή και η υλοποίηση παρεμβάσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές Δημοτικών / 

 συγκεκριμένη χωροθέτηση 
κμηριωμένα εξυπηρετεί την καλύτερη προβολή – προώθηση και ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ή 

ς οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά προγράμματα LEADER θα πρέπει να διαφοροποιούνται 
εωγραφικά και να μην επικαλύπτονται από τις περιοχές στις οποίες θα εφαρμοστούν τοπικά 

 του Άξονα Προτεραιότητας 3 του ΠΑΑ (περιοχές εφαρμογής Ο.Π.Α.Α.Χ)  

 ζωής από τα χωριά της Θεσσαλονίκης», το οποίο εγκρίθηκε με την Αρ.Πρωτ. 
807/29-6-2009 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της 
λλάδος 2007-2013». 

 
 

κ
Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό έως και 10.000 κατοίκους. 
 
Σε κομβικά σημεία εκτός περιοχής παρέμβασης μπορεί να εξετασθεί η υλοποίηση δράσεων που δεν 
αφορούν υποδομές ή/και επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η
τε
τομέων του κοινωνικοοικονομικού της ιστού, καθώς και δράσεων δικτύωσης.  
 
Οι περιοχές στι
γ
προγράμματα: 
 

 και του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013"  
 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε - Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (ΑΝΕΘ) στο πλαίσιο της 
προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπόνησε το Σχέδιο του Τοπικού 
Προγράμματος «Γεύσεις
5
Ε

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος διαρθρώνεται  γύρω από το παρακάτω Κεντρικό Θεματικό 

νδεσης τους και της ενσωμάτωσης της αειφόρου εκμετάλλευσης τους, στις οικονομικές 
ραστηριότητες της περιοχής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ταυτότητας της και της ελκυστικότητας 

ΟΣ 

Άξονα: 
 
Βέλτιστη  αξιοποίηση των ενδογενών αναξιοποίητων πόρων της περιοχής μέσω της «παραγωγικής» 
διασύ
δ
της. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ  

ση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στη 

 της και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
. Ενίσχυση δομών συνεργασίας και βελτίωση ικανότητας τοπικών φορέων για την υλοποίηση 

ΕΙΔ

 
Οι γενικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος  είναι:  
 

1. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και βελτίω
διαφοροποίηση της παραγωγής, την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών και 
εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, 
στην ανάδειξη της ταυτότητας

3
αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

 
ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Οι ειδικοί στόχοι του Τοπικού Προγράμματος  είναι:  
 

1. χυσης επενδύσεων εκσυγχρονισμού, εισαγωγής Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω ενίσ
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καινοτομίας και ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε κλάδους 
με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

οθέσεων βελτίωσης των όρων εργασίας και της ποιότητας ζωής του 

ιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή ανάπτυξης της περιοχής, μέσω 

ο 

8. Ενδυνάμωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, προσανατολισμού, εμψύχωσης και 
ν και των κατοίκων της περιοχής. 

2. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού 
πληθυσμού. 

3. Δημιουργία προϋπ
τοπικού πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης τεχνικών υποδομών και πολιτιστικών υποδομών και 
υπηρεσιών. 

4. Ενίσχυση και αναβάθμιση της προσφοράς (υποδομών και υπηρεσιών) εναλλακτικού 
τουρισμού με έμφαση στις δράσεις αναψυχής και στις δραστηριότητες υπαίθρου. 

5. Ανάδειξη του φυσικού περ
της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, και ως βασικού στοιχείου της 
ταυτότητας της περιοχής. 

6. Διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας που συνδέεται τόσο με ιστορικά όσ
και με παραγωγικά στοιχεία της περιοχής. 

7. Προώθηση της δικτύωσης και συνεργασίας σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο. 

απόκτησης δεξιοτήτων των παραγωγών, των επιχειρηματιώ
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 
Το εγκ τικό σχήμα του Τοπικού Προγράμματος φαίνεται στον πα
 

εκριμένο χρηματοδο ρακάτω πίνακα: 

Συνολικό Κόστος 13.040.333,33 Є 

Δημόσια Δαπάνη 7.750.000,00 Є 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 6.200.000,00 Є 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΥΠΑΑΤ) 1.550.000,00 Є 

Ιδία Συμμετοχή 5.290.333,33 Є 

 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 
Ως περιοχή εφαρμογής για το Νομό Θεσσαλονίκης με βάση και τις επιλεξιμότητες του Προγράμματος 

γίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Ασσήρου, Εγνατίας, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μαδύτου, 

υ, Βαθύλακκου, Γέφυρας και Νέας Μεσήμβριας του Δήμου Αγίου 

μου Εχεδώρου, 
ων του Δήμου Κορώνειας, 

 Ανατολικό του Δήμου Χαλάστρας και 

 περιοχή εφαρμογής του Νομού Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 58 Τοπικά Διαμερίσματα, καταλαμβάνει 
έκταση 1.608,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει πληθυσμό 120.570 κατοίκους (απογραφή του 2001).  
 

 

ορίσθηκε η περιοχή των Δήμων:  
 
Α
Μυγδονίας, Ρεντίνας και Χαλκηδόνος  καθώς και των Τοπικών Διαμερισμάτων:  
 
 Αγίου Αθανασίου, Αγχίαλο

Αθανασίου,  
 Βραχιάς  του Δήμου Αξιού, 
 Διαβατών και Νέας Μαγνησίας του Δή
 Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρούς και  Λαγκαδικί

 Ασβεστοχωρίου, Εξοχής και Φίλυρου του Δήμου Χορτιάτη. 
 
Στα Τ.Δ. Διαβατών, Κουφαλίων και Λαγκαδά  περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου περιοχή του Τ.Δ 
 
Η



ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Η διάρθρωση του εγκεκριμένου Τοπικού Προγράμματος ανά Μέτρο, Ομάδα Υπομέτρων, Υπομέτρο και 
Δράσεις παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω: 
 

ΜΕΤΡΟ
ΟΜΑ∆Α 

ΥΠΟΜΕΤΡ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ ∆ΡΑΣΕΙΣ

L123α   Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
L311-1 Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης. 
L311-2 Ιδρύσεις,επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής. 

L311-3 Ιδρύσεις,επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. 
L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 
L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας,
χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων. 
L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. 

L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς
γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄μεταποίηση.

L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων . 
L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. 
L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων
παραγωγής ειδών διατροφής μετά τη α΄μεταποίηση.
L312-5 ∆ικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 
L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής
πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης). 
L313-2 Σήμανση αξιοθεάτων και μνημείων. 
L313-3 Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου. 
L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των
περιοχών.  
L313-5 Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας
υποδομών διανυκτέρευσης. 
L31-6 Ιδρύσεις,επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και
αναψυχής. 
L313-7 Ιδρύση και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης
καi προώθησης αγροτικού τουρισμού. 
L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι
αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) 
L321-1 'Εργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα,
έργα διαχείρησης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις). 

L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης
και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για
μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,
στολών.                    
L323-1 ∆ιατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως
βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα
μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων
θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

L323-2β ∆ιατήρηση αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών
χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική
δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν
επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε
μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με την
λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική κληρονομιά.
421α.1 Προώθηση του οικοτουρισμού, προστασία και ανάδειξη των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων στις προστατευόμενες περιοχές.
421β.1 Ευρωπαϊ

431α 431α.1 ∆απάνες 
421β

421
κό Σήμα Τοπικής Ποιότητας.
λειτουργίας της ΟΤ∆.

431β.1 Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος.

431β.2 ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης.
431β.3 Επιμόρφωση ατόμων με ηγετικό ρόλο στην περιοχή

L323

L321

L313

L312

L311

411 L123

413
41

421α

431β
431
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ   

 
 
Το τοπικό πρόγραμμα του Ν.Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει αναλυτικά τα
ράσεις: 

 παρακάτω Μέτρα/Υπομέτρα και 
δ
 

 
 

ΜΕΤΡΟ 411: Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης / Ανταγωνιστικότητα 

 

Υπομέτρο 123:  Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 

 
 
Στο υπομέτρο εντάσσεται η δράση: 
 
L123α:  Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  
 
το πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσΣ εων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που 

 το Παράρτημα   όντων).  

Οι κλάδοι πρωτογενούς  
επισυνάπτονται σε Παράρτ

καλύπτονται από
 

 1 της Συνθήκης  (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊ

παραγωγής που ενισχύονται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
ημα στο τέλος του εντύπου. 

 

Δικαιούχοι:   Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύναται να 
υν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της 

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής 
υλοποιήσο

Επιχορήγηση:    50% έως 31/12/2010    και    40% από 1/1/2011*  

Ανώτατο ύψος 
επένδυσης:  

500.000€ 

* μετά από επανεξέταση του ΑΕΠ 2010 
 
 
 

ΜΕΤΡΟ ς τοπικής413:   Στρατηγικέ  ανάπτυξης /  

                       Ποιότητα ζωής - Διαφοροποίηση 

 

Υ ρο 311:  Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες πομέτ

 
Στο υπομέ άσσονται οι δράσεις: 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών  διανυκτέρευσης   

τρο εντ

L311-1:  

σ
ιών για την 

, 

L311-2:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
L311-3:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκ υγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων  
L311-4:  Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσ

εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές  τουρισμού, ειδικές 
μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών χώροι γευσιγνωσίας) 
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L311-5:  Ιδρύσεις, επ
βιοτεχνικών μ

L311-6:  Ιδρύσεις, επε
L311-7:  Ιδρύσεις, επ δών διατροφής μετά 

 α’ μεταπο

εκτάσεις, εκσυγχρονισμοί παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, 
ονάδων  
κτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
εκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ει

την
 

ίηση 

Δικαιούχοι:   Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση 
 απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της 

 οι γεωργικοί εργάτες. 
κατά κύρια ή μερική
αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται

Επιχορήγηση:    50% έως 31/12/2010    και    40% από 1/1/2011*  

Ανώτατο ύψος 
επένδυσης:  

 L311-1 όπου το ανώτατο ύψος
600.000€ για υποδομές διανυκτέρευσης έως 40 κλίνες και  

300.000€ 

Εκτός των δράσεων: 

 επένδυσης μπορεί να φτάσει ως 

 L311-3 όπου το ανώτατο ύψος επένδυσης μπορεί να φτάσει ως 
600.000€ εφόσον περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης έως 40 
κλίνες. 

* μετά από επανεξέταση του ΑΕΠ 2010 

ιδικότερα, όσον αφορά τα επισκέψιμα αγροκτήματα, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί να 
ναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων. Όσον αφορά στις επενδύσεις για υποδομές διανυκτέρευσης και 

λοιπές αστάσεις  και τις 
προϋποθ 74/710/8-4 ς & 
Τροφίµων και Τουριστικής Ανάπτυξη  φορά. 
 

 
Ε
εί

τουριστικές εγκατ αυτές υλοποιούνται υποχρεωτικά µε βάση τους όρους
έσεις της ΚΥΑ 29 -2009 (ΦΕΚ 670/Β/10-4 2009) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξη

ς, όπως ισχύει κάθε

 
 

Υπομέτρο 312:  Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών 

επιχειρήσεων 

 
 

τρο εντ
 
L312-1:  
L312-2:  
L312-3:  εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής 

μετά την α’ μεταποίηση 
312-5:  Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων  

(με 5 τουλάχ  
από 5 επιχε  
προγράμματο  

Στο υπομέ άσσονται οι δράσεις: 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις και 

L
ιστον επιχειρήσεις ή τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες
ιρήσεις, να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού
ς σε αντικείμενο που σχετίζεται µε τομείς και δραστηριότητες που

εμπίπτουν στον Άξονα 4) 

 

Δικαιούχοι:   Φυσικά ή
που δύνα

 νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, 
ται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και σύμφωνα με τη σύσταση
τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

Επιχορήγηση:    50% έως 31/12/2010    και    40% από 1/1/2011*  
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Ανώτατο ύψος 
επένδυσης:  

300.000€ 

Ειδικότερα για τη δράση: 

 L312-5 το ανώτατο ύψος επένδυσης μειώνεται σε 100.000€ εάν στο 
ήθεια εξοπλισμού ή την έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμ

κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων 

* μετά από επανεξέταση του ΑΕΠ 2010 
 

 

 
 

Υπομέτρο 313:  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

 
 

υ υπομέτρου προβλέπονται παρεμβάσεις Στο πλαίσιο
επιχειρημ ραστηριότητας. 

 το δημόσιου χαρακτήρα και ανάπτυξης της 
ατικής δ

, σ εις δημόσιου 
αρακτήρα: 

 τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία-
περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) 
Σήμανση αξ
Ποδηλατικέ

L313-4:  Προβολή κα
 

όσιου ρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου, μπορούν να 
υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000.  

 
Αναλυτικότερα το υπομέτρο εντάσσονται οι παρακάτω δράσεις που αφορούν παρεμβάσ
χ
 
L313-1:  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 

L313-2:  
L313-3:  

ιοθέατων και μνημείων 
ς διαδρομές σε περιοχές αγροτικής υπαίθρου 
ι προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

Οι παρεμβάσεις δημ χαρακτή

 

Δικαιούχοι:   ΟΤΑ, τα νομικά του
καθώς και ιδιωτικοί

ς πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
 φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 

σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα  

Επιχορήγηση:    100%  

Ανώτατο ύψος 
επένδυσης:  

300.000€ 

Εκτός της δράσης: 

 L313-4 όπου το ανώτατο ύψος επένδυσης μπορεί να φτάσει ως 
100.000€  

  
Επιπλέον ίδιο υπομέτρο εντάσσονται και οι παρακάτω δράσεις που αφορούν παρεμβάσεις 

πιχειρηματικής δρασ
, στο 

 της ε η

L313-5:  
κη καθ’ ύψος ή/και κατ’ 

επέκταση) 
Ιδρύσεις, επεκτ

L313-7:  Ίδρυση και εκσυγχρονισμός
αγροτικού τουρ

L313-8:  Ιδρύσεις, επεκ ί  επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την 
ηρέτηση τ ές τουρισμού, ειδικές 

σμ αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)   
 

ανάπτυξης τ ριότητας: 
 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 
(ο εκσυγχρονισμός αφορά αύξηση δυναμικότητας με προσθή

L313-6:  άσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 
 γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης 

ισμού 
τάσεις, εκσυγχρονισμο

εξυπ ου τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφ
μορφές τουρι ού, χώροι 
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Δικαιούχοι:   ν του υπομέτρου L311, 
που δύναται να υλοποιήσουν επενδ
σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και
τον Καν (ΕΚ) 800/2008 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχω
ύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 

Επιχορήγηση:    50% έως 31/12/2010    και    40% από 1/1/2011*  
Ανώτατο ς:  300

Ειδι  δράση: 
το ανώτατο ύψος επένδυσης μπορεί να φτάσει ως 600.000€ 

για υποδομές διανυκτέρευσης έως 40 κλίνες 

 ύψος επένδυση .000€ 
κότερα για τη
 L313-5 

* μετά από επανεξέταση του ΑΕΠ 2010 
 
 
 

Υ ρο 321:  Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πομέτ

πληθυσμό 

 

νται οι δρ

 υποδομ
 πόρω

L321-3:  Ενίσχυση πολι
τοπικής κληρον υποδομή, προμήθεια 
ξοπλισμού, μο οργάνων, στολών 

   

 
Στο υπομέτρο εντάσσο
 

άσεις: 

L321-1:  Έργα
υδατικών

ής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης 
ν, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμ/σεις) 
τιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της 
ομιάς-στήριξη πολιτιστικών φορέων μικρής κλίμακας 

ε υσικών 

Δικαιούχοι L321-1:   ΟΤΑ α’ βαθμού  

Δικαιούχοι L321-3:   λοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης  
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλ

Επιχορήγηση 100:    %  

Ανώτατο ύψος επένδυσης:   500.000€ για τις δράση L321-1  

 30.000€ για τη δράση L321-3 

 
 
 

Υπομέτ γ κρο 323:  Διατήρηση και αναβάθμιση της α ροτι ής κληρονομιάς 

 

άσσονται οι δράσεις: 
 
Στο υπομέτρο εντ

L323-1:  σήμανση 
μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του 

ς, δ  
ητοποί

Διατήρηση, α  
υπαίθρου, τα ρελθόν και 

ονται ώ
 

εκθετήρια πο
 

 
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση –

εδάφου
ευαισθ

L323-2β:  

ιαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής
ησης 
ποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής
 οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το πα

ενισχύ
L323-4:  Παρεμβάσεις

στε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) 
 σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία –συλλογές –
υ σχετίζονται με τη λαογραφική/αγροτική/πολιτιστική  κληρονομιά 
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Δικαιούχοι L323-1 και 
L323-4:   

 νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίηκησης, 
καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό 

 υλοποίηση αντιστοίχων έργων δημόσιου χαρακτήρα 

ΟΤΑ, τα

σκοπό την

Δικαιούχοι L323-2β:   πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίηκησης, 

. 

ΟΤΑ, τα νομικά τους 
ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την 
υλοποίηση αντιστοίχων έργων δημόσιου χαρακτήρα, καθώς και φυσικά 
και νομικά πρόσωπα

Επιχορήγηση:    100%  

Ανώτατο ύψος 
επένδυσης:  

300.000€ 

Εκτός της δράσης: 

 L323-2β όπου το ανώτατο ύψος επένδυσης μπορεί να φτάσει ως 
200.000€  

 
Ειδικότερα: 

 περιοχές Natura 2000. 
 Τα έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης L323-2β θα πρέπει να εξασφαλίζουν ευχερή 

πρόσβαση σ’ αυτά, να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που συνεισφέρουν 
, να μην αφορούν 

ανακατασκευή από ίχνη ή από ερείπια κτισμάτων, να διατηρούν τη μη παραγωγική τους 
ούν ως κατοικία. 

 Η δράση L323-1 εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε

στη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος

δραστηριότητα και να μη χρησιμοποιούνται/χρησιμοποιηθ
 

 

ΜΕΤΡΟ 421: Διατοπική και Δακρατική συνεργασία 

 
Το μέτρο αφορά συνεργασίες που μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ των: 
 

 Ομάδων Τοπικής Δράσης-ΟΤΔ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και 
 Μίας τουλάχιστον ΟΤΔ του Άξονα 4 του ΠΑΑ και φορέων άλλων αγροτικών περιοχών, οι οποίοι 

ούν στρατηγική τοπικής 
ανάπτυξης για συγκεκριμένη περιοχή και είναι οργανωμένοι στη βάση εταιρικής σχέσης. 

 
Το μέτρο τα παρακ
 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, εκπον

 421 περιλαμβάνει άτω υπομέτρα: 

Υπομέτρο 421α:  Διατοπική συνεργασία 

 
Αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή κοινής δράσης. 
 

Υπομέτρο 421β:  Διακρατική συνεργασία 

 
Αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας µε περιοχές άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. ή τρίτων 
ωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης.  

 
 

χ

 
 
 



ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 11 

ΜΕΤΡΟ 431: λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση Δαπάνες 

 

Υπομέτρο 431α:  Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 

 
Στο υπομέτρο εντάσσεται η δράση: 
 
431α-1:  Δαπάνες λειτουργίας ΟΤΔ 
 

                     Δικαιούχος:   ΟΤΔ που υλοποιεί τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

Επιχορήγηση:    100%  

 
 

Υπομέτρο 431β:  Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση 

 
Στο υπομέτρο εντάσσονται οι δράσεις: 
431β.1:  Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών του προγράμματος 
431β.2:  Διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης 
431β.3 : Επιμόρφωση ατόμων με ηγετικό ρόλο στην περιοχή 
                         

Δικαιούχος:   ΟΤΔ που υλοποιεί τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER στο 
πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 

Επιχορήγηση:    100%  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 

Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης 
1123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 

1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ 
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 κ.λπ.). 
Δράση 1.9: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά Νησιά του Αιγαίου 
Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό την 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 2.4.: 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 
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.λπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 
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 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. 
Δράση 7.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 
Β) Άλλα Έλαια 
Δράση 7.5: Ίδρυση - Επέκταση - Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιομηχανιών 
σπορελαιουργίας. 
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 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, 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: 

• τη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

Δράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)  
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: 

• 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 κ.λπ.). 
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, 
• τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, 
• την παραγωγή νέων προϊόντων. 

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

• στη χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και 
• στην παραγωγή νέων προϊόντων 

β) Ίδρυση νέων μονάδων ή 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.λπ. 
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. 
IV. 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.λπ. 
• άλλα νέα προϊόντα 

Έργα του Τομέα οπωροκηπευτικών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής 
Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών), είναι επιλέξιμα μόνο για τα μικρά 
Νησιά του Αιγαίου και Ιονίου (μέχρι 3.100 κατοίκους). 
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. 
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. 
 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 
Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν. (ΕΚ) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 


