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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 

 

Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης 

L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" 

1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ 

Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 

πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ ηεκαρηζκνύ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο 

θξεαηνζθεπαζκάησλ. 

Γξάζε 1.4.:  Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνύ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο ζεξακαηηθώλ 

εηδώλ θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ ζε πεξηπηώζεηο θαζεηνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγήο. 

Γξάζε 1.5.: Ίδξπζε κνλάδσλ ηεκαρηζκνύ – ηππνπνίεζεο θξέαηνο θαη παξαγσγήο 

θξεαηνζθεπαζκάησλ, ζε πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρεη επαξθήο ππνδνκή, κε ζηόρν 

ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.  

Γξάζε 1.6.: Δθζπγρξνληζκόο – ζπκπιήξσζε, ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο, κε ή 

ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο πξντόλησλ κε βάζε ην θξέαο 

(αιιαληνπνηεία – θνλζέξβεο θ.ιπ.). 

2. ΣΟΜΕΑ : ΓΑΛΑ 

Γξάζε 2.1: Ίδξπζε - επέθηαζε ηπξνθνκείσλ εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην ιόγσ 

επάξθεηαο γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.2.: Δθζπγρξνληζκόο ηπξνθνκείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ώζηε λα 

ηεξνύληαη νη βαζηθνί όξνη πγηεηλήο θαη λα πξνσζεζνύλ ηα πνηνηηθά πξντόληα ΠΟΠ, 

ΠΓΔ ηεο ρώξαο.  

Γξάζε 2.4.: Ίδξπζε κηθξώλ κνλάδσλ παξαγσγήο γηανύξηεο θαη ινηπώλ 

δπκνύκελσλ πξντόλησλ γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.5.: Δθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 

παξαγσγήο γηανύξηεο θαη ινηπώλ δπκνύκελσλ πξντόλησλ γάιαθηνο. 

Γξάζε 2.6.: Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε, κνλάδσλ αμηνπνίεζεο 

παξαπξντόλησλ (ηπξόγαια), πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3. ΣΟΜΕΑ : ΑΤΓΑ – ΠΟΤΛΕΡΘΚΑ 

3.1. ΤΠΟΣΟΜΔΑ: ΑΤΓΑ 

Γξάζε 3.1.1.:  Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγώλ.  

Γξάζε 3.1.2.: Δθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 

πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγώλ. 

Γξάζε 3.1.3: Ίδξπζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απγώλ γηα παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ 

κε βάζε ηα απγά. 
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Γξάζε 3.1.4: Ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγώλ θαη πξντόλησλ 

πνπ ηππνπνηνύληαη κε  βάζε αλαγλσξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξόηππα (εηδηθέο 

εθηξνθέο, βηνινγηθά θ.ιπ.) ζηα πιαίζηα θαζεηνπνίεζεο ησλ κνλάδσλ. 

4. ΣΟΜΕΑ : ΔΘΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΤΠΟΣΟΜΔΑ : ΜΔΛΙ 

Γξάζε 4.1.: Δθζπγρξνληζκόο ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο κε ή ρσξίο 

κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο 

- ζπζθεπαζία κειηνύ. 

Γξάζε 4.2.: Ίδξπζε κηθξώλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κειηνύ κόλν ζε 

νξεηλέο – λεζησηηθέο πεξηνρέο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο – 

επεμεξγαζίαο – κεηαπνίεζεο βηνινγηθνύ κειηνύ. 

Γξάζε 4.3.: Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε - κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ γηα 

παξαγσγή ζαθραξσδώλ πξντόλησλ κε βάζε ην κέιη, snacks θιπ. 

ηνλ ππνηνκέα ηνπ κειηνύ θακία από ηηο αλσηέξσ δξάζεηο δελ εκπίπηεη ζηα πεδία 

επηιεμηκόηεηαο ηνπ Καλ. 797/2004. 

5. ΣΟΜΕΑ : ΔΘΑΦΟΡΑ ΖΩΑ 

ΤΠΟΣΟΜΔΑ : ΗΡΟΣΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΔΙΓΗ 

Γξάζε 5.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε ζύγρξνλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηώλ. 

Γξάζε 5.2.: Δθζπγρξνληζκόο, βειηίσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ αλαπήληζεο 

θνπθνπιηώλ. 

Γξάζε 5.3. Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηώλ.  

Γξάζε 5.4.: Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ κεηαπνίεζεο 

ζαιηγθαξηώλ.  

6. ΣΟΜΕΑ : ΔΗΜΗΣΡΘΑΚΑ 

Γξάζε 6.1.: Δθζπγρξνληζκόο θαζέησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ δεκεηξηαθώλ θαη κε 

εγθαηαζηάζεηο αεξηζκνύ ή κε ςπρξό αέξα.  

Γξάζε 6.2.: Δθζπγρξνληζκόο – βειηίσζε νξηδνληίσλ παιαηώλ απνζεθώλ. 

Γξάζε 6.3.: Ίδξπζε μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθώλ. 

Γξάζε 6.4.:  Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

μεξαληεξίσλ δεκεηξηαθώλ. 

Γξάζε 6.5.: πκπιήξσζε – εθζπγρξνληζκόο ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο 

πθηζηακέλσλ απνζεθεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ξπδηνύ κε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

πξνθαζνξηζκνύ μήξαλζεο & ςύμεο. 

Γξάζε 6.6.: Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ απνθινίσζεο - επεμεξγαζίαο – ηππνπνίεζεο 

ξπδηνύ.  

Γξάζε 6.7.: Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ 

απνθινίσζεο ξπδηνύ κε εμνπιηζκό ιείαλζεο, ρξσκαηνδηαινγήο θαη πγξνζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε.  
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Γξάζε 6.8.: Ίδξπζε silos ζε θόκβνπο ζύγρξνλσλ δηακεηαθνκηζηηθώλ θέληξσλ. 

Γξάζε 6.9.: Ίδξπζε νξηδνληίσλ απνζεθώλ ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο πεξηνρέο. 

7. ΣΟΜΕΑ : ΕΛΑΘΟΤΥΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Α) Διαηόιαδν 

Γξάζε 7.1.: Διαηνηξηβεία  

α) Δθζπγρξνληζκόο, κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ειαηνηξηβείσλ ρσξίο αύμεζε 

δπλακηθόηεηαο κε πξνηεξαηόηεηα ζε απηά πνπ επεμεξγάδνληαη βηνινγηθή πξώηε ύιε.  

β) πγρσλεύζεηο ειαηνηξηβείσλ κε δπλακηθόηεηα αλάινγε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ.  

γ) Ιδξύζεηο ειαηνηξηβείσλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε νξεηλέο ή λεζησηηθέο 

πεξηνρέο από βηνινγηθή πξώηε ύιε.  

Γξάζε 7.2.: Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ηππνπνηεηεξίσλ - 

ζπζθεπαζηεξίσλ ειαηνιάδνπ, ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο. 

Γξάζε 7.3.:  Ιδξύζεηο – επεθηάζεηο ηππνπνηεηεξίσλ ειαηνιάδνπ γηα ηελ παξαγσγή 

επώλπκσλ πνηνηηθώλ, εκπνξεύζηκσλ ζπζθεπαζηώλ, κε ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ πξντόληνο. 

Γξάζε 7.4.: Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ξαθηλαξηώλ ειαηνιάδνπ 

ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο. 

Β) Άιια Έιαηα 

Γξάζε 7.5: Ίδξπζε – Δπέθηαζε – Δθζπγρξνληζκόο ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο 

κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ζπνξειαηνπξγείσλ θαη βηνκεραληώλ ζπνξειαηνπξγίαο. 

8. ΣΟΜΕΑ : ΟΘΝΟ 

Γξάζε 8.1.: Δθζπγρξνληζκόο νηλνπνηείσλ κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ρσξίο 

αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο, γηα παξαγσγή νίλσλ πνηόηεηαο. 

Γξάζε 8.2.: πγρώλεπζε νηλνπνηείσλ κε παξάιιειν εθζπγρξνληζκό (θηηξηαθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ) γηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο. 

Γξάζε 8.3.: Ίδξπζε λέσλ νηλνπνηείσλ ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο: 

α) ζε πεξηπηώζεηο εμππεξέηεζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ζε νξεηλέο θαη 

λεζηώηηθεο πεξηνρέο 

β) κνλάδσλ παξαγσγήο νίλσλ από πξντόληα ηεο βηνινγηθήο ακπεινπξγίαο 

[Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91] θαη ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο.  

Γξάζε 8.4: Πξνζζήθε, εθζπγρξνληζκόο, επέθηαζε γξακκήο εκθηάισζεο νίλνπ ζε 

νηλνπνηεία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ εκθηάισζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

9. ΣΟΜΕΑ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΤΣΘΚΑ 

I. ην επίπεδν ηεο εκπνξίαο 
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Γξάζε 9.1.: Ίδξπζε κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, 

ςύμεο, απνζήθεπζεο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ, παηάηαο, ζύθσλ, νζπξίσλ θαη 

μεξώλ θαξπώλ. 

Γξάζε 9.3.: Δθζπγρξνληζκνί ή/θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε 

πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ζπζθεπαζίαο, ηππνπνίεζεο, δηαινγήο, ζπληήξεζεο, ςύμεο, 

απνζήθεπζεο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ, παηάηαο, ζύθσλ, νζπξίσλ θαη μεξώλ 

θαξπώλ: 

II. ην επίπεδν ηεο κεηαπνίεζεο 

Γξάζε 9.7.: Μεηαπνίεζε Βηνκεραληθήο ηνκάηαο 

Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, θπξίσο όζνλ 

αθνξά: 

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ, 

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ 

ρσξίο αύμεζε ηεο δπλακηθόηεηαο. 

Γξάζε 9.8.: Μεηαπνίεζε θξνύησλ (ξνδάθηλα, βεξίθνθα, αριάδηα, κήια, 

δακάζθελα θ.ιπ.) 

α) Κνλζεξβνπνηεία – Υπκνί θξνύησλ – Απνμεξακέλα θξνύηα  

 Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ θνλζεξβνπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθώλ, βηνκεραληθώλ ξνδαθίλσλ θαη 

αριαδηώλ, ινηπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θπξίσο όζνλ αθνξά: 

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ, 

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ. 

 Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο (θνλζεξβνπνίεζεο) νπσξνθεπεπηηθώλ 

(πιελ βηνκεραληθήο ηνκάηαο), βηνκεραληθώλ ξνδαθίλσλ θαη αριαδηώλ, ινηπώλ 

θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.  

β)  Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο, θπξίσο όζνλ αθνξά: 

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ, 

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ. 

γ) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ρπκνπνίεζεο νπσξώλ (πιελ ησλ εζπεξηδνεηδώλ)  

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

δ) Απνμεξακέλσλ θξνύησλ 

Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε ή/θαη επέθηαζε κνλάδσλ απνμήξαλζεο 

θξνύησλ (δακάζθελα, βεξίθνθα θ.ιπ.). 

ε) Ίδξπζε – εθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 

καξκειάδσλ θαη γιπθώλ θνπηαιηνύ. 
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ζη)  Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, 

ρπκνπνίεζεο εζπεξηδνεηδώλ θπξίσο όζνλ αθνξά: 

 ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ, 

 ηηο ςπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

 ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ. 

Γξάζε 9.9.: Μεηαπνίεζε ιαραληθώλ 

α) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπξζηώλ θαη ςεηώλ ιαραληθώλ, 

εθζπγρξνληζκόο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, 

θπξίσο όζνλ αθνξά :  

 ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ζπζθεπαζηώλ θαη  

 ζηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ  

β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ή εθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε κε ή ρσξίο 

κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα ηελ παξαγσγή ρπκώλ ιαραληθώλ θύβσλ 

ή κηγκάησλ απηώλ ζε αζεπηηθή ζπζθεπαζία. 

Γξάζε 9.10.: Δπελδύζεηο εγθαηάζηαζεο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ θαη αμηνπνίεζεο 

ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξώησλ πιώλ ηνπ ηνκέα κεηαπνίεζεο 

νπσξνθεπεπηηθώλ γηα ηελ παξαγσγή ιηπαζκάησλ ή/θαη δσνηξνθώλ. 

Γξάζε 9.11.: Μεηαπνίεζε μεξώλ θαξπώλ. 

Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκόο θαη επέθηαζε ή θαη κεηεγθαηάζηαζε 

πθηζηακέλσλ κνλάδσλ γηα παξαγσγή πξντόλησλ πάζηαο, ληθάδσλ πξαιίλαο, 

παζηειηώλ, snaks θ.ιπ. 

Γξάζε 9.12.: Μεηαπνίεζε ζύθσλ - ζηαθίδσλ 

α) Δθζπγρξνληζκόο θαη επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ 

κνλάδσλ. 

β) Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο – απνμήξαλζεο ζύθσλ θαη ζηαθίδσλ. 

III. ηνλ ηνκέα ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο επηηξαπέδησλ ειαηώλ 

Γξάζε 9.13.: Δθζπγρξνληζκόο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ ειαηώλ, 

ρσξίο αύμεζε δπλακηθόηεηαο. 

Γξάζε 9.14.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ κόλν γηα γξακκέο ζπζθεπαζίαο 

θαηαλαισηή θαη γξακκέο παξαγσγήο λέσλ πξντόλησλ. 

Γξάζε 9.15.: Μεηεγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ κεηαθνξά κνλάδσλ από ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ξύπαλζε ρσξίο αύμεζε 

δπλακηθόηεηαο. 

ΙV. ηνλ ηνκέα ησλ Γεσκήισλ 

Γξάζε 9.16.: Ιδξύζεηο λέσλ κνλάδσλ, εθζπγρξνληζκόο – επέθηαζε, κε ή ρσξίο 

κεηεγθαηάζηαζε, ζπκπιήξσζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, ή πξνζζήθε γξακκώλ ζε 
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πθηζηάκελεο κνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσκήισλ κε πξννξηζκό ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντόλησλ όπσο: 

 πξνηεγαληζκέλεο / θαηεςπγκέλεο παηάηαο, 

 ηζηπο ή ζλαθο παηάηαο θ.ιπ. 

 άιια λέα πξντόληα  

 

10. ΣΟΜΕΑ : ΑΝΘΗ 

Γξάζε 10.1.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαπνίεζεο ή εθζπγρξνληζκόο ή 

επέθηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ. 

α) Ίδξπζε ή εθζπγρξνληζκόο θαη επέθηαζε ηππνπνηεκέλσλ δξεπηώλ αλζέσλ θαη 

γιαζηξηθώλ. 

β) Ίδξπζε μεξαληεξίσλ αλζέσλ. 

Γξάζε 10.2.: Ίδξπζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ εκπνξίαο (λέεο αλζαγνξέο – θέληξα 

δηαλνκήο) από ζπιινγηθνύο θνξείο αλζνπαξαγσγώλ. 

12. ΣΟΜΕΑ : ΠΟΡΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΛΑΠΛΑΘΑΣΘΚΟΤ ΤΛΘΚΟΤ 

Γξάζε 12.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπόξσλ 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. 

Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

θαη ηππνπνίεζεο ζπόξσλ  θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ.  

13. ΣΟΜΕΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΣΘΚΩΝ ΦΤΣΩΝ 

Γξάζε 13.1.: Ίδξπζε – επέθηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. 

Γξάζε13.2.: Δθζπγρξνληζκόο κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο 

θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. 

 

Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΩΣΕΡΩ ΣΟΜΕΘ: 

Ωο πξντόληα πνηόηεηαο είλαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο Καλ.(ΔΟΚ) 2092/91, 

2081/92, 2082/92 θαη Καλ.(ΔΚ) 1804/99, όπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνύληαη, 

θαζώο θαη απηά πνπ θαζνξίδνληαη από ηελ Δζληθή Ννκνζεζία θαη πηζηνπνηνύληαη 

θαηάιιεια. 

 


