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Υπομέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων» 
 

Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)» 
 

Στόχος 
της 

Δράσης 

Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι: 

• η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων καθιστώντας τα πιο 
ελκυστικά στον καταναλωτή, 

• η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών 
φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 

• η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Επιλέξιμοι 
Κλάδοι 

Δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και 
δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων, στους εξής επιλέξιμους κλάδους: 

• Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος 

• Ζυθοποιία 

• Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα) 

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων 

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων 

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης 

• Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας 
και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας) 

• Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών 

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής 

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών 
διατροφής 

• Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες 

• Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού 

 

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ 
(γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να 
δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του 
γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν 
περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι. 

Ωφελούμενοι 
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής. 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

• Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης 
περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 
10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. 

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι 
ανάγκες της μονάδας. 

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του 
εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Ο 
εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος 
και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως 
μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες 
για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας 
ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου. 

• Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της 
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επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος 
(αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). 

• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως 
περονοφόρα, ανυψωτικά). 

• Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO, HACCP, BRC, IFS) 

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (π.χ. fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, 
δικτύων ενδοεπικοινωνίας, η/υ και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, 
συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας 
εγκαταστάσεων) 

• Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για 
συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας. 

• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών 
σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα 
αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση). 

• Οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την πρώτη μεταποίηση εφόσον 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης τέτοιες δαπάνες, μπορεί να αφορούν 
επιπλέον σε αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων μεταφοράς 
προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται 
απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο 
προϊόν/υποπροϊόν). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

Προϋπολογισμός 
Έργων 

Από €600.000 έως €3.000.000 

Ποσοστά  
Ενίσχυσης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

% ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Μεσαίες 
επιχειρήσεις 

Μικρές & πολύ 
μικρές επιχειρήσεις 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

45% 50% 

ΚΡΗΤΗ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
35% 

45% 

40% 

ΑΤΤΙΚΗ: Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι, ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

30% 40% 

ΑΤΤΙΚΗ: Βόρειος, Νότιος, Δυτικός, Κεντρικός Τομέας 
Αθηνών, Ανατολική Αττική 

20% 30% 

Στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης αφορά και δαπάνες πρώτης μεταποίησης αυτές 
ενισχύονται με βάση τα ποσοστά ενίσχυσης της δράσης 4.2.2 διότι η αίτηση ενίσχυσης είναι ενιαία 
και το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της Συνθήκης. 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

• Υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται από 13/07/2017 έως και 12/10/2017. 
Σημειώνεται ότι, κάθε αίτηση αφορά σε μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης 
(Περιφερειακή Ενότητα). 

• Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης 
στη δράση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

• Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται εντός της περιόδου 
επιλεξιμότητας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). 

 


