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Υπομέτρο 4.2 Μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

4.2.1. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
με τελικό προϊόν εντός 
του  Παραρτήματος Ι 

(γεωργικό προϊόν)

4.2.2. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εκτός του  

Παραρτήματος Ι 
(μη γεωργικό προϊόν)

4.2.3. Μεταποίηση, 
εμπορία και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων 

από επαγγελματίες 
αγρότες



η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή
η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων

τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το
περιβάλλον
η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και

η προστασία της ανθρώπινης υγείας]
η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών

στη μεταποίηση προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά
τους

Στόχοι του Υπομέτρου 4.2 Μεταποίηση, εμπορία 
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων



Δράση 4.2.1 (ΤΟΜΕΙΣ 1/2)

Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι) 
1η μεταποίηση

Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι) 

Οι τομείς είναι οι εξής:
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια 
 Γάλα 
 Αυγά 
 Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία -

σαλιγκάρια)
 Ζωοτροφές
 Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, 

ξήρανση δημητριακών)



Δράση 4.2.1 (ΤΟΜΕΙΣ 2/2)
Αρχικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι) 

1η μεταποίηση
Τελικό  προϊόν  (Παράρτημα Ι) 

Οι τομείς είναι οι εξής:
 Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις 

ελαιοτριβείων)
Οίνος
Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 Άνθη 
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 Ξύδι



Δράση 4.2.2 (ΤΟΜΕΙΣ 1/2)

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι) 

1η μεταποίηση Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι) 

2η μεταποίηση
Τελικό προϊόν 

(εκτός 
Παραρτήματος Ι) 

Οι τομείς είναι οι εξής:
 Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
 Ζυθοποιία
 Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός 

πολτός)
 Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
 Μονάδες πυρηνελαιουργείων
 Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή 

προϊόντων αμπελοοϊνικής προέλευσης



Δράση 4.2.2 (ΤΟΜΕΙΣ 2/2)

Αρχικό  προϊόν  
(Παράρτημα Ι) 

1η μεταποίηση Ενδιάμεσο προϊόν  
(Παράρτημα Ι) 

2η μεταποίηση
Τελικό προϊόν 

(εκτός 
Παραρτήματος Ι) 

Οι τομείς είναι οι εξής:
 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 

βιομηχανιών ειδών διατροφής
 Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού 
 Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες



Δράση 4.2.3 (ΤΟΜΕΙΣ 1/2)

Οι τομείς είναι οι εξής :
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 Γάλα
 Αυγά, Σηροτροφία, Σαλιγκάρια, Ζωοτροφές, 

Δημητριακά , Άνθη 
 Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό υλικό
 Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις 

ελαιοτριβείων)
 Οίνος – Αμπελουργία (συμπεριλαμβάνεται η 

παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών)
 Οπωροκηπευτικά (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή 

αποσταγμάτων, ποτών)



Δράση 4.2.3 (ΤΟΜΕΙΣ 2/2)

Οι τομείς είναι οι εξής :
 Ζυθοποιία
 Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την 

παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας 
(όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας)  

 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
(συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή αιθέριων ελαίων)

 Ξύδι (από οίνο, από οίνο και άλλες γεωργικές πρώτες 
ύλες)

 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, 
πρόπολη, βασιλικός πολτός)

 Επεξεργασία καπνού 



ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δράση 1

Δράση 2

Δράση 3

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις και έως
5.000.000 ΕΥΡΩ

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις και έως 3.000.000 ΕΥΡΩ

Επαγγελματίες αγρότες έως 300.000 ΕΥΡΩ
(δύναται να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης
που να συμπεριλαμβάνει επενδυτικές
δαπάνες και από το υπομέτρο 4.1 με
συνολικό προϋπολογισμό αθροιστικά έως
500.000 €.)

Οι δράσεις αφορούν σε ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς, μετεγκαταστάσεις 
μονάδων παραγωγής  και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες 

διαχείρισης υποπροϊόντων κλ.π. 



ΕΠΙΛΕΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1/2)

 Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή
βελτίωση της ακίνητης περιουσίας σε ορισμένο ποσοστό.

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
(Συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ΑΠΕ, επεξεργασίας
αποβλήτων και εξοικονόμησης ύδατος ως τμήμα της
επένδυσης)

 Αγορά ειδικού τύπου καινούργιων οχημάτων έως 10% του
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για τη
διασφάλιση της υγιεινής και ποιότητας των προϊόντων



ΕΠΙΛΕΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (2/2)

 Μέσα εσωτερικής μεταφοράς για τις ανάγκες της επένδυσης

 Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (π.χ. ISO,
HACCP, GLOBAL G.A.P.)

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (π.χ. Fax, H/Y, φωτοτυπικά,
συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής)

 Γενικές Δαπάνες (π.χ. αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών,
συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας)

 Άυλες δαπάνες (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, αποκτήσεις
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, ετικέτας )



ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (1/2)

Δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης :

που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων (ως πρώτη
ύλη) που δεν ανήκουν στο παράρτημα Ι της Συνθήκης
που αφορούν σε λιανικό εμπόριο
που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

εκτός ζωοτροφών
με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον

προβλεπόμενο στη πρόσκληση για τις Δράσεις 1, 2 και
3 αντίστοιχα.



ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (2/2)
Δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης :
που υποβάλλονται από προβληματικές επιχειρήσεις
από φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί ή εκκρεμεί

η έκδοση απόφασης καταλογισμού
που αφορούν σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί

φυσικά ή έχουν ολοκληρωθεί πλήρως πριν την
υποβολή τους
που αφορούν σε μη βιώσιμες επενδύσεις

Επίσης, δεν ενισχύονται επενδυτικές δαπάνες που
χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα



Αρχές κριτηρίων επιλογής 
 Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών

παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
Παραγωγή προϊόντων ποιότητας ( όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και

στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση
ενέργειας και χρήση ΑΠΕ)

Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 Εξωστρέφεια επιχείρησης (δράσεις 4.2.1 και 4.2.2)
Ανάγκες Περιφέρειας, RIS3
 Εξοικονόμηση ύδατος
Αύξηση θέσεων απασχόλησης
Μέγεθος επιχείρησης - Πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (δράση 4.2.1)



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.

 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας
και Αττικής.

Για δικαιούχους που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων
παραγωγών, τα ανωτέρω ποσοστά δύναται να προσαυξάνονται κατά 20
ποσοστιαίες μονάδες.

Δράση 1



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 Για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000 € η 
ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 
1407/2013 (De minimis) με ποσοστό ενίσχυσης έως 65% των 
επιλέξιμων δαπανών.

 Για έργα άνω των 300.000 € η ενίσχυση χορηγείται βάσει του 
άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση των Περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο 
από την ΕΕ Περιφερειακό Χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά,  
βάσει του οποίου τα ποσοστά  διαμορφώνονται έως 50% για 
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και έως 45% για μεσαίες 
επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες που συνδέονται με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η ενίσχυσης εμπίπτει στους 
περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis) με 
ποσοστό ενίσχυσης έως 65%

Δράση 2



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

• Όταν το τελικό προϊόν ανήκει στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης :
 75% στα μικρά νησιά του Αιγαίου
 50% στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,

Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Κρήτης.

 40% στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και
Αττικής
ή η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ)
1407/2013 (De minimis) με ποσοστό ενίσχυσης έως 65% των
επιλέξιμων δαπανών.

• Όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης:
η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (ΕΕ) 1407/2013
(De minimis) με ποσοστό ενίσχυσης έως 65% των επιλέξιμων
δαπανών.

Δράση 3



Προκήρυξη 4.2.1 

• Προϋπολογισμός : 120.000.000 € Δ.Δ.
• Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός : 600.000 €
• Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών 

αιτήσεων από 2 Οκτωβρίου 2017 στις 16 
Οκτωβρίου 2017 και φακέλων υποψηφιότητας 
από 2 Οκτωβρίου 2017 στις 30 Νοεμβρίου 2017

• Υποβολή φυσικού φακέλου (τεχνικοοικονομική 
μελέτη, δικαιολογητικά συμμετοχής, αποδεικτικό 
κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης) εντός 15 ημερών 
από την καταληκτική ημερομηνία.



Προκήρυξη 4.2.1 –
Περιορισμοί που τίθενται (1/2)

• Η αίτηση αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του 
Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ

• Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων
• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε 

νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητας 
μέχρι 400 τόνους κρέατος

• Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη 
μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές



Προκήρυξη 4.2.1 -
Περιορισμοί που τίθενται (2/2)

• Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και 
συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση 
δυναμικότητας ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ 
εξαίρεση στην περίπτωση των ελαιοτριβείων που έχουν 
παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε 
εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια 
δραστηριότητα και δυναμικότητα.

• Στις μονάδες ζωοτροφών επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με 
αύξηση δυναμικότητας έως 20% μονάδων παραγωγής 
ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών ενώ οι μονάδες 
θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 340668/26.11.2008(ΦΕΚ 2422 
Β΄).



Προκήρυξη 4.2.2

• Προϋπολογισμός : 30.000.000 € Δ.Δ.
• Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός : 600.000 €
• Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών 

αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας : 
από 26 Οκτωβρίου 2017 στις 30 Νοεμβρίου 2017.

• Υποβολή φυσικού φακέλου (τεχνικοοικονομική 
μελέτη, δικαιολογητικά συμμετοχής, αποδεικτικό 
κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης) εντός 15 ημερών 
από την καταληκτική ημερομηνία.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Χρήσιμες Συνδέσεις
http://www.agrotikianaptixi.gr/ -

νέο ΠΑΑ 2014-20 
(ειδικά κεφάλαιο 8: Περιγραφή Μέτρων)

http://www.minagric.gr

http://www.ead.gr


