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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020  -  ΔΡΑΗ 4.2.2 
Τπομζτρο 4.2: τήριξη για επενδφςεισ ςτη μεταποίηςη/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικϊν προϊόντων 

Το Υπομζτρο 4.2 του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 αφορά ςτθ ςτιριξθ των δικαιοφχων που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθ μεταποίθςθ/εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων και εφαρμόηεται οριηόντια ςε όλθ τθν 
χϊρα. Η ςτήριξη παρζχεται με την μορφή Επιχορήγηςησ και δφναται να ςυνδυαςτεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθϊσ και 
να χορηγηθεί προκαταβολή. 

Δράςη και Δικαιοφχοι 
 ΔΡΑΗ 4.2.2:  
Μεταποίθςθ, εμπορία και ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων με τελικό προϊόν εκτόσ Παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (μθ γεωργικό 
προϊόν). Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ 4.2.2 ενιςχφονται πολφ μικρζσ, μικρζσ, μεςαίεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 
2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. Είναι επιλζξιμθ κάκε μορφι επιχείρθςθσ που ζχει υποχρζωςθ τιρθςθσ βιβλίων Βϋ ι Γϋ κατθγορίασ, 
με εξαίρεςη τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου και τθσ 
κοινοπραξίασ. 
Στόχοι τθσ δράςθσ, μεταξφ άλλων, είναι:  
α) θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των προϊόντων των ανωτζρω κλάδων κακιςτϊντασ τα πιο ελκυςτικά ςτον καταναλωτι,  
β) θ ενςωμάτωςθ διαδικαςιϊν καινοτομίασ και χριςθσ νζων τεχνολογιϊν αλλά και διαδικαςιϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον, 
που περιορίηουν το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ,  
γ) θ διατιρθςθ και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κακϊσ και θ προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. 

 Επιλζξιμοι Κλάδοι 

Επιλζξιμοι Κλάδοι Δράςησ 4.2.2:   

 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι ποφρων ι ςιγαρίλοσ.  

 Ηυκοποιία.  

 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ (γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ και λοιπά προϊόντα).  

 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων.  

 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων.  

 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ προζλευςθσ.  

 Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ και διατροφισ (όπωσ προϊόντα 
από μαςτίχα, από γάλα γαϊδοφρασ).  

 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν.  

 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και ςυμπυκνωμάτων αυτισ.  

 Αξιοποίθςθ παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομθχανικϊν ειδϊν διατροφισ.  

 Παραγωγι Βάμβακοσ και λοιπζσ κλωςτικζσ ίνεσ.  

 Μονάδεσ επεξεργαςίασ κλωςτικισ κάνναβθσ και λιναριοφ. Σθροτροφία – μελιςςοκομία – ςαλιγκαροτροφία – διάφορα ηϊα. 

Επιλζξιμα επενδυτικά ςχζδια 

Τα επενδυτικά ςχζδια που ενιςχφονται περιλαμβάνουν:  
 Ιδρφςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Εκςυγχρονιςμοφσ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Επεκτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Μετεγκαταςτάςεισ μονάδων παραγωγισ και αποκθκευτικϊν χϊρων 
 Συγχωνεφςεισ μονάδων 
 Μονάδεσ διαχείριςθσ προϊόντων 

Οι φορείσ που αιτοφνται ενίςχυςθ για τθ μεταποίθςθ προϊόντοσ του παραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (γεωργικοφ προϊόντοσ) ςε προϊόν 
εκτόσ παραρτιματοσ Ι (μθ γεωργικό), κα πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ι να επικυμοφν να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν πρϊτθ 
μεταποίθςθ του γεωργικοφ προϊόντοσ και να αξιοποιοφν το προϊόν αυτό ωσ πρϊτθ φλθ που κα το μεταποιοφν περαιτζρω, με 
αποτζλεςμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτόσ παραρτιματοσ Ι τθσ Συνκικθσ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
 Δεν είναι επιλζξιμθ θ ίδρυςθ ελαιοτριβείων.  
 Θ ίδρυςθ ςφαγείου είναι επιλζξιμθ μόνο ςε νθςιωτικζσ περιοχζσ και ετιςια δυναμικότθτα μζχρι 400 τόνουσ κρζατοσ.  
 Θ ίδρυςθ ςφαγείων πουλερικϊν είναι επιλζξιμθ μόνο ςε ορεινζσ ή νηςιωτικζσ περιοχζσ. 

Επιλζξιμεσ και μη δαπάνεσ 
1. Καταςκευι ι βελτίωςθ κτθριακϊν υποδομϊν, απόκτθςθ ι βελτίωςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπου οι εκτάςεισ γθσ είναι 

επιλζξιμεσ μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% των ςυνολικϊν επιλζξιμων δαπανϊν.  

2. Διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ μονάδασ.  

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εξοπλιςμοφ εργαςτθρίων ςτο βακμό που 
εξυπθρετεί τθν λειτουργία τθσ μονάδασ. Ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πηγζσ για τισ ανάγκεσ τησ 
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επιχείρηςησ, εξοικονόμηςησ φδατοσ, επεξεργαςίασ αποβλήτων και εξοικονόμηςησ ενζργειασ, δεν ενιςχφεται ωσ 
μεμονωμζνη δράςη αλλά ωσ τμιμα τθσ ςυνολικισ παραγωγικισ επζνδυςθσ. Δαπάνεσ για τη ςφνδεςη με δίκτυα 
ηλεκτροδότηςησ, υδροδότηςησ, τηλεφωνίασ, γεωθερμίασ ενιςχφονται εφόςον πραγματοποιοφνται εντόσ των ορίων του 
οικοπζδου. Οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ εμπίπτουν ςτουσ περιοριςμοφσ Καν. (Ε.Ε.) 
1407/2013 (de minimis). Το ποςοςτό ενίςχυςθσ ανζρχεται ςτο 65% των επιλζξιμων δαπανϊν τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ που 
ςχετίηονται με τθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία δαπανϊν. Όταν ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ ςυμπεριλαμβάνονται τζτοιεσ δαπάνεσ, 
πρζπει να ςυμπλθρϊνονται θ υπεφκυνθ διλωςθ και οι πίνακεσ του παραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013, το ςυνολικό ποςό των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που 
χορθγοφνται ςτθν ενιαία επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των 200.000 ευρϊ ςε οποιαδιποτε περίοδο τριϊν 
οικονομικϊν ετϊν.  

4. Αγορά καινοφργιων οχθμάτων μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, 
κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ υγιεινι του 
προϊόντοσ (αφορά ςτθν πρϊτθ φλθ και ςτο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).  

5. Μζςα εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ (όπωσ περονοφόρα, ανυψωτικά). 

6. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (όπωσ ISO, HACCP, BRC Global Standards, 
IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόηονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διατροφικισ αλυςίδασ, από τον αγρό ζωσ 
και το ράφι και εξαςφαλίηουν ςτον καταναλωτι τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια του τροφίμου που καταναλϊνει.  

7. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ (όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και περιφερειακϊν μθχανθμάτων, φωτοτυπικϊν, ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, 
ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων).  

8. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ αρχιτεκτόνων, 
μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και οικονομικι βιωςιμότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ.  

9. Άυλεσ δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα 
αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ).  

10. Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν πρϊτθ μεταποίθςθ, εφόςον ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ ενίςχυςθσ 
τζτοιεσ δαπάνεσ, μπορεί να αφοροφν επιπλζον ςε αγορά καινοφργιων οχθμάτων και ςυγκεκριμζνα οχθμάτων μεταφοράσ 
προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ 
επζνδυςθσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ υγιεινι του προϊόντοσ (αφορά ςτθν πρϊτθ φλθ και ςτο 
παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφζρονται: φορτθγά – ςιλό μεταφοράσ χφμα αλεφρου, ιςοκερμικά βυτία 
αναγκαία για τθ μεταφορά του γάλακτοσ προσ τον χϊρο τυποποίθςθσ – μεταποίθςθσ, βυτιοφόρα αυτοκίνθτα μεταφοράσ 
ελαιοπυρινα και υγρϊν αποβλιτων ελαιοτριβείων και διαςποράσ τουσ ςε γεωργικι γθ, ψυγεία αποκλειςτικά για 
χονδρεμπορία προϊόντων, οχιματα για τθ μεταφορά των ηωικϊν υποπροϊόντων προσ τισ μονάδεσ αδρανοποίθςθσ, με 
προδιαγραφζσ ςφμφωνεσ με τθν κείμενθ νομοκεςία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 142/2011), ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ 
που αφορά ςε ίδρυςθ και εκςυγχρονιςμό μονάδων αδρανοποίθςθσ υποπροϊόντων ςφαγισ. Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ αυτισ 
επιδοτοφνται μόνο οχιματα που κα εγκρικοφν για τθ μεταφορά (Ηωικϊν Υποπροϊόντων) ΗΥΠ κατθγορίασ 1 που οι 
ιδιοκτιτεσ τουσ κα αναλάβουν τθν υποχρζωςθ να παραλαμβάνουν τα νεκρά ηϊα από εκτροφζσ που ανικουν ςτθ 
γεωγραφικι περιοχι κάλυψθσ για τθν οποία κα δεςμευτοφν, προκειμζνου να τα διαχειριςτοφν ςτθν επιχείρθςι τουσ. Σο 
φψοσ τησ δαπάνησ για την αγορά οχημάτων ειδικοφ τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του 
επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Δεν επιδοτοφνται δαπάνεσ όπωσ μίςκωςθ κτιρίων, ζργα ςυντιρθςθσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 
εργαςίεσ πραςίνου, ζργα οδοποιίασ εκτόσ του οικοπζδου εγκατάςταςθσ τθσ μονάδασ, εξοπλιςμόσ αναψυχισ, αγορά υλικϊν 
αποςβζςιμων ςε διάρκεια μικρότερθ του ζτουσ, μεταχειριςμζνοσ εξοπλιςμόσ και οχιματα, αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ που δεν 
ζχει αποςβεςτεί, αμοιβζσ προςωπικοφ , δαπάνεσ δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ και ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ κ.α.  

Θ ςχεδιαηόμενθ πράξθ πρζπει να πλθροί τον χαρακτιρα κινιτρου και για τον ςκοπό αυτό δεν πρζπει να ζχει γίνει ζναρξθ 
εργαςιϊν του υπό ενίςχυςθ ςχεδίου πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ενίςχυςθσ από τουσ δικαιοφχουσ ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφνολο του ςχεδίου κακίςταται μθ επιλζξιμο προσ χρθματοδότθςθ. 

Προχπολογιςμόσ 

Τα όρια του προχπολογιςμοφ για κάκε επενδυτικό ςχζδιο είναι τα εξισ:  

Δράςη Κατϊτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ Ανϊτατοσ αιτοφμενοσ Π/Τ 

4.2.2 600.000,00€ 3.000.000,00€ 
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Ζνταςη Ενίςχυςησ  
Τα ποςοςτά ενίςχυςθσ ωσ προσ τον αιτοφμενο Π/Υ ανζρχονται ςε ζωσ 50%, ειδικότερα:  

Περιφζρειεσ NUTS2 
(1/1/2017) 

Μζγιςτεσ εντάςεισ ενίςχυςθσ για ΜΜΕ βάςει άρκρου 44 Καν. 
(ΕΕ) 702/2014 

Μεςαίεσ επιχειρήςεισ 
Μικρζσ & πολφ μικρζσ 

επιχειρήςεισ 

Περιφζρειεσ NUTS3 % των επιλζξιμων δαπανϊν  

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ με κατά κεφαλι ΑΕΠ μεταξφ ι ίςο με 45% και 60% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-27 
(άρκρο 44§9β(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 

Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ EL51  

45% 50% 

Κεντρικισ Μακεδονίασ EL52  

Θεςςαλίασ EL61  

Θπείρου EL54  

Δυτικισ Ελλάδασ EL63  

Πελοποννιςου EL65  

Βορείου Αιγαίου EL41  

Λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ με κατά κεφαλι ΑΕΠ υψθλότερο του 60% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-27 (άρκρο 
44§9β(iii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 

Κριτθ EL43  

35% 

45% 
Δυτικι Μακεδονία EL53  40% 

Ιόνια Νθςιά EL62 45% 
Στερεά Ελλάδα EL64 40% 

Περιοχζσ «γ» (άρκρο 44§9γ(iv) καν. (ΕΕ) 702/2014) 
Αττικι EL30 

30% 40% 
Δυτικι Αττικι EL306 

Πειραιάσ, Νιςοι EL307 

Νότιο Αιγαίο EL42 

Άλλεσ περιφζρειεσ (άρκρο 44§9γ(ii) καν. (ΕΕ) 702/2014) 
Αττικι EL30 

20% 30% 

Βόρειοσ Τομζασ Ακθνϊν EL301 

Δυτικόσ Τομζασ Ακθνϊν EL302 

Κεντρικόσ Τομζασ Ακθνϊν EL303 

Νότιοσ Τομζασ Ακθνϊν EL304 

Ανατολικι Αττικι EL305 
 

 
Κριτήρια επιλεξιμότητασ δικαιοφχου  
α) Στο πλαίςιο του παρόντοσ υπομζτρου δεν ενιςχφονται αιτιςεισ ςτιριξθσ:  

 που υποβάλλονται από φορείσ που κεωροφνται 
προβληματικζσ επιχειριςεισ ςφμφωνα με άρκρο 2 ςθμείο 
14 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 τθσ Επιτροπισ για τθν κιρυξθ 
οριςμζνων κατθγοριϊν ενιςχφςεων ςτουσ τομείσ τθσ 
γεωργίασ και δαςοκομίασ και ςε αγροτικζσ περιοχζσ 
ςυμβιβάςιμων με τθν εςωτερικι αγορά κατ’ εφαρμογι 
των άρκρων 107 και 108 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ ιςχφει κάκε φορά.  

 που υποβάλλονται από φορείσ για τουσ οποίουσ ζχει 
εκδοκεί απόφαςθ καταλογιςμοφ για παραβάςεισ των 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ζνταξι τουσ ςε 
προςκλιςεισ τόςο του παρόντοσ υπομζτρου όςο και των 
αντίςτοιχων μζτρων προθγοφμενων προγραμμάτων 
αγροτικισ ανάπτυξθσ, και δεν ζχει προςκομιςκεί απόδειξθ 
πλθρωμισ του καταλογιςκζντοσ ποςοφ. 

 με αιτοφμενο προχπολογιςμό εκτόσ των ορίων που 
αναφζρονται ανωτζρω.  

 που αφοροφν ςτθ μεταποίθςθ προϊόντων (ωσ πρϊτθ 
φλθ) που δεν ανικουν ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Συνκικθσ 
για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 που αφοροφν ςε γενετικά τροποποιθμζνα προϊόντα 
εκτόσ ηωοτροφϊν.  

 που αφοροφν ςε λιανικό εμπόριο.  
 που αφοροφν επενδφςεισ για τισ οποίεσ θ ζναρξθ 

εργαςιϊν ζχει γίνει πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςτιριξθσ με αποτζλεςμα να μθν πλθρείται ο 
χαρακτιρασ κινιτρου.  

 που αφοροφν ςε μθ βιϊςιμεσ επενδφςεισ.  
 νομικϊν προςϊπων τα οποία δεν ζχουν ςυςτακεί ζωσ 

τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 
και φυςικϊν προςϊπων τα οποία δεν ζχουν 
πραγματοποιιςει ζναρξθ επιτθδεφματοσ ζωσ τθν 
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ. 
 

 


