
 

 

Υπομέτρο 4.2 - Δράση 4.2.1 

«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν» 

 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 4.2 είναι οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που 

τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της 

κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και οι κοινοπραξίες. 

 

Επιλέξιμοι τομείς 

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένταξης σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους: 

• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια 

• Γάλα 

• Αυγά 

• Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα 

• Ζωοτροφές 

• Δημητριακά 

• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων) 

• Οίνος 

• Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί 

• Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων) 

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

• Ξύδι (π.χ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες) 

 

Όρια προϋπολογισμού 

Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία 

ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στους αναφερόμενους τομείς σε όλη την Ελλάδα με τον 

ακόλουθο προϋπολογισμό: 

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 

600.000,00 € 5.000.000,00 € 

Η ενίσχυση σε κάθε Περιφέρεια έχει ως εξής: 
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Τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 20% στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων οργανώσεων 

παραγωγών και μέχρι 90% για τα μικρά νησιά Αιγαίου (βόρειο, νότιο Αιγαίο). 

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

Επιλέξιμες προς στήριξη είναι οι δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μονάδων, με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση, καθώς και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων με τους ακόλουθους 

περιορισμούς. 

• Μονάδες ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους μπορούν να προβούν σε 

εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια 

δραστηριότητα και δυναμικότητα. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 

• Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη, μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσιας δυναμικότητα 

μέχρι 400 τόνους κρέατος. 

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

• Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων 

παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει 

να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/  26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ. 



 

 

Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και συμπλήρωση μηχανολογικού 

εξοπλισμού όπως, η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά 

αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων.  

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ειδικότερα, οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 

1. 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. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. 

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού 

εργαστηρίων. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, 

γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου. 

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων, όπως οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (πχ. 

φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου, ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του 

γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς 

ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη, ψυγεία 

αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών 

υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης), μέσων εσωτερικής μεταφοράς (πχ. 

περονοφόρα, ανυψωτικά). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. 

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP, 

BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κλπ). 

6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (πχ. αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων 

ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, 

φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής 

προστασίας εγκαταστάσεων). 

7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας (πχ  αμοιβές 

αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την 

περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες 

σκοπιμότητας )  



 

 

8. Άυλες δαπάνες (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) ). 

 

Κριτήρια Βαθμολογίας 

Τα κριτήρια με τα οποία βαθμολογούνται οι προτάσεις έχουν ως ακολούθως: 

1. Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές 

προς το περιβάλλον με την προσκόμιση των ανάλογων πιστοποιητικών. 

2. Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ). 

3. Προστασία του περιβάλλοντος, (δαπάνες επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, 

μεταποίηση υποπροϊόντων, βιολογικός καθαρισμός, εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ. 

4. Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών 

5. Χωροθέτηση της επένδυσης ανάλογα την περιφέρεια (ποσοστό ελλειμματικότητας 

μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας). 

6. Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος 

εξοικονόμησης ύδατος. 

7. Αύξηση θέσεων απασχόλησης. 

8. Μέγεθος Επιχείρησης. 

9. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων). 

10. Εξωστρέφεια επιχείρησης (ποσοστό πωλήσεων της επιχείρησης στο εξωτερικό – υφιστάμενη 

κατάσταση). 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι αφορούν: 

• Στοιχεία της επιχείρησης (καταστατικό, ΦΕΚ, έναρξη σε ΔΟΥ για επιτηδευματίες, πιστοποιητικό 

ΓΕΜΗ). 

• Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως των τελευταίων 2 ετών (2015 και 2016) και 

καταστάσεις οικονομικών στοιχείων. 

• Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 

επένδυση, οι οποίοι να συνοδεύονται από πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών.  

• Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου (διαγράμματα κάλυψης, κατόψεις, τομές). 



 

 

• Συγκρίσιμες προσφορές με σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια (3 για κάθε εξοπλισμό). 

• Αναλυτικός προϋπολογισμός κόστους επένδυσης με τις σχετικές επιμετρήσεις από αρμόδιο 

μηχανικό. 

• Αδειοδοτήσεις (άδεια λειτουργίας, άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού, άδεια 

δόμησης). 

Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων 

16/05/2017 – 18/08/2017 

 


