
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 

ΜΕΤΡΟ 4.2, ∆ράση 4.2.1 

«Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 
 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων έθεσε σε εφαρµογή την ∆ράση 4.2.1 του  Μέτρου 4.2 

«Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» στα πλαίσια 

του ΠΑΑ 2014 – 2020 και ενισχύονται οι επενδύσεις στην µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 

προϊόντων. Στόχος του προγράµµατος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 

του πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τοµέα µέσα από την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των 

αγροτικών προϊόντων. Η µεταποίηση και εµπορία των αγροτικών προϊόντων αποτελούν δράσεις οι 

οποίες προσδίδουν αυξηµένη προστιθέµενη αξία στα αγροτικά προϊόντα. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής έχουν όλες οι επιχειρήσεις (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) µεταποίησης και 

εµπορίας αγροτικών προϊόντων, εκτός αυτών της αλιείας, οι οποίες:   

• Είναι υφιστάµενες ή υπό ίδρυση πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και 

επιχειρήσεις ανεξάρτητες µεγέθους. 

• Είναι φερέγγυες και οικονοµικά βιώσιµες 

• Πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά µε περιβάλλον, υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Οι επιλέξιµοι τοµείς είναι οι ακόλουθοι για γεωργικό προϊόν: 

• Τοµέας Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, παραγωγή κρεατοσκευασµάτων και 

προϊόντων µε βάση το κρέας, αλλαντικών, µονάδες δηµιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)  

• Τοµέας Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, προϊόν γάλακτος, τυρί, γιαούρτη) 

• Τοµέας Αυγά (ίδρυση µονάδων µε τυποποίηση – συσκευασία  αυγών) 

• Τοµέας ∆ιάφορα Ζώα (Μέλι, Σαλιγκάρια, Σηροτροφίας) 

• Τοµέας Ζωοτροφές  

• Τοµέας ∆ηµητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών) 

• Τοµέας Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

• Τοµέας Οίνος  

• Τοµέας Οπωροκηπευτικά, Ακρόδρυα, Ξηροί καρποί 

• Τοµέας Άνθη (όπως τυποποίηση και εµπορία ανθέων) 

•  Τοµέας Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

•  Τοµέας φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών 

•  Τοµέας ξυδιού (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές α’ ύλες) 

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τοµείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισµούς, 

επεκτάσεις, µετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις µονάδων, µονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων κλπ. 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Το ποσοστό επιχορήγησης, ανέρχεται στο 75% της επένδυσης που θα υλοποιηθούν στα νησιά του 

Αιγαίου (µε εξαίρεση την νήσο Κρήτης και Εύβοιας), αντίστοιχα στο 50% για επενδύσεις που θα 

υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής 

Μακεδονίας και Αττικής, τα ανωτέρω ποσοστά διαµορφώνονται σε 40%. ∆εν ενισχύονται επενδυτικά 

έργα κόστους µικρότερου των 600.000 Ευρώ και άνω των 5 εκ. Ευρώ.  

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες µετά την υποβολή της πρότασης και αφορούν σε: 

• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης 

περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιµες µόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού 

κόστους της επένδυσης, και 15% για τις εγκαταλελειµµένες και πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

• Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, εργαστηρίων και εξοπλισµού 

παραγωγής ενέργειας ( Α.Π.Ε. , εξοικονόµησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων) 

• Σύνδεση µε δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας και γεωθερµίας 

• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις µε δίκτυα και έργα οδοποιίας  

• Αγορά καινούριων οχηµάτων µεταφοράς πρώτης ύλης ή/και παραγόµενου προϊόντος/ 

υποπροϊόντος, µε το ύψος της δαπάνης να µην υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του έργου, 

καθώς και µέσων εσωτερικής µεταφοράς ( περονοφόρα, ανυψωτικά) 

• Γενικά έξοδα όπως αµοιβές µηχανικών και συµβούλων και δαπάνες σύνταξης της 

οικονοµοτεχνικής µελέτης. 

• ∆απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας), απόκτηση 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και έρευνας αγοράς  

• Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP) 

• Αγορά Η/Υ, fax, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και συστηµάτων ασφαλείας  

MH ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Mη επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε προσωρινά έργα, συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης 

φύσεως φόροι, έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν πριν την υποβολή της πρότασης, εκτός από αµοιβές 

µηχανικών, άδειες κατασκευής και έξοδα οικονοµοτεχνικής µελέτης, εξοπλισµό αναψυχής, αγορά 

οχηµάτων εκτός των ειδικών για την µεταφορά του πρωτογενούς προϊόντος προς το χώρο 

µεταποίησης, εξοπλισµό γραφείου (εκτός fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, Η/Υ, κλπ), υλικά 

αποσβέσιµα κάτω του έτους, εκπαίδευση προσωπικού, αποζηµιώσεις σε τρίτους, επισκευές και έργα 

συντήρησης κτιρίων και εξοπλισµού, αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού, έργα πρασίνου και 

διακόσµησης, οδοποιίας πέραν των αναγκαίων και αµοιβές προσωπικού.  

Ο Φ.Π.Α. σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη.  
 

Η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης προς τους αρµόδιους φορείς, ξεκινά στις 16/05/2017  και λήγει 

στις 26/10/2017, µε την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας να παρατείνεται έως τις 30/11/2017. 

 

 


