
 

 

Ependysis Business Consultants 
Φιλαδελφείασ 13, Νζα Σμφρνθ, Τ.Κ. 171 21 

Τθλ: 2112155988, Φαξ: 2118001140, Mob: 6909398282 
 www.ependysis.eu , email: info@ependysis.eu  

 

: EpendysisGr    : Ependysis     : /company-beta/3020464/ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020 / ΤΠΟΜΕΣΡΟ 4.2 
Το Υπομζτρο 4.2 αφορά τθ ςτιριξθ των δικαιοφχων που δραςτθριοποιοφνται ςε μεταποίθςθ/εμπορία και/ι ανάπτυξθ γεωργικϊν 
προϊόντων. Αφορά όλθ τθ χϊρα για ιδρφςεισ, εκςυγχρονιςμοφσ, επεκτάςεισ, μετεγκαταςτάςεισ, ςυγχωνεφςεισ και μονάδεσ 
διαχείριςθσ προϊόντων. Η ςτήριξη παρζχεται με την μορφή Επιχορήγηςησ και δφναται να ςυνδυαςτεί με χρηματοδοτικά εργαλεία 
καθώσ και να χορηγηθεί προκαταβολή. 

Δράςεισ και Δικαιοφχοι Επιλζξιμοι Κλάδοι 
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Μεταποίθςθ, εμπορία και 
ανάπτυξθ με δικαιοφχουσ τισ 
όλων των μεγεκϊν και μορφϊν 
επιχείρθςεων, με εξαίρεςθ τισ 
επιχειριςεισ που λειτουργοφν 
υπό τθ μορφι τθσ κοινωνίασ, 
τθσ εταιρείασ αςτικοφ δικαίου 
και τθσ κοινοπραξίασ.   

  Π/Τ: 600.000€ - 5.000.000€ 
   Ζνταςη ενίςχυςησ ωσ και 90%. 

 Κρζασ – πουλερικά - κουνζλια   
 Γάλα   
 Αυγά   
 Σθροτροφία – μελιςςοκομία - 

ςαλιγκαροτροφία – διάφορα ηϊα. 
 Δθμθτριακά.   
 Ελαιοφχα Ρροϊόντα  
     (εξαιροφνται οι ιδρφςεισ 
ελαιοτριβείων). 
 

 Οπωροκθπευτικά, ακρόδρυα, ξθροί καρποί. 
 Άνκθ (ενδεικτικά: τυποποίθςθ και εμπορία 

ανκζων). 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 
 Σπόροι και Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό. 
 Ξφδι (ενδεικτικά: παραγωγι ξυδιοφ από οίνο,  

φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ) 
 Ζωοτροφζσ. , 
 Οίνοσ   
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Μεταποίθςθ, εμπορία και 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 
με τελικό προϊόν εκτόσ 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΣΛΕΕ (μθ 
γεωργικό προϊόν).   
Π/Τ: 100.000€ - 5.000.000€ 
 Ζνταςη ενίςχυςησ ωσ και 65%. 

 Επεξεργαςία καπνοφ για παραγωγι 
ποφρων ι ςιγαρίλοσ 

 Ζυκοποιία 
 Επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ 

(γφρθ, πρόπολθ, βαςιλικόσ πολτόσ) 
 Μονάδεσ παραγωγισ αικζριων ελαίων 
 Μονάδεσ παραγωγισ πυτιάσ και 

ςυμπυκνωμάτων αυτισ. 
 Αξιοποίθςθ παραπροϊόντων (5Ε 

προτεραιότθτα) 
 Βαμβάκι και λοιπζσ κλωςτικζσ ίνεσ 
 

 Μονάδεσ πυρθνελαιουργείων 
 Μονάδεσ παραγωγισ αποςταγμάτων από 

οπωροκθπευτικά ι αμπελοοινικισ 
προζλευςθσ 

 Μονάδεσ μεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων 
για τθν παραγωγι προϊόντων κοςμετολογίασ 
και διατροφισ, 

 Μονάδεσ παραγωγισ εμπορίασ και 
ςυςκευαςίασ προϊόντων κρζψθσ φυτϊν 

 Μονάδεσ επεξεργαςίασ κλωςτικισ κάνναβθσ 
και λιναριοφ) 
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Μεταποίθςθ, εμπορία και 
ανάπτυξθ γεωργικϊν προϊόντων 
από επαγγελματίεσ αγρότεσ». 
Δικαιοφχοι είναι επαγγελματίεσ 
αγρότεσ. 
Π/Τ: 50.000€ - 300.000€ 
 Ζνταςη ενίςχυςησ ωσ και 75%. 

 Κρζασ – πουλερικά – κουνζλια. 
 Γάλα. 
 Αυγά. 
 Σθροτροφία – ςαλιγκάρια.  
 Ζωοτροφζσ. 
 Δθμθτριακά. 
 Ελαιοφχα προϊόντα (εξαιροφνται οι 

ιδρφςεισ ελαιοτριβείων). 
 Άνκθ. 

 Σπόροι και Ρολλαπλαςιαςτικό Υλικό. 
 Οίνοσ – Αμπελουργία. 
 Οπωροκθπευτικά, 
 Ακρόδρυα, 
 Ξθροί καρποί 
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
 Ξφδι (ενδεικτικά: παραγωγι ξυδιοφ από οίνο, 

φροφτα και άλλεσ γεωργικζσ πρϊτεσ φλεσ). 
 Μζλι και επεξεργαςία προϊόντων κυψζλθσ 

Επιλζξιμεσ  δαπάνεσ (Αναγνωρίηονται από τθν θμερομθνία υποβολισ του επενδυτικοφ ςχεδίου κι ζπειτα) 
1. Καταςκευι κτιριακϊν υποδομϊν, απόκτθςθ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, όπου οι εκτάςεισ γθσ είναι επιλζξιμεσ μόνο όταν 
δεν υπερβαίνουν το 10% του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ 
επζνδυςθσ.  

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

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ. 
4. Αγορά καινοφριων οχθμάτων 

5. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ από 
αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (π.χ. ISO, HACCP, IFS Food Standard 
κ.λπ.).  

6. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ. 
7. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον 

εξοπλιςμό τθσ μονάδασ.  
8. Άυλεσ δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ θ ανάπτυξθ λογιςμικοφ. 

ημείωςη: 
1. Πςοι αιτοφνται ςτιριξθ για τθ μεταποίθςθ γεωργικοφ προϊόντοσ ςε μθ γεωργικό προϊόν, πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ςτθ 

μεταποίθςθ του γεωργικοφ προϊόντοσ που είναι απαραίτθτο για τθ μεταποίθςθ του μθ γεωργικοφ προϊόντοσ. Αν  δεν διακζτουν 
ιδθ τθν υποδομι για τθν μεταποίθςθ του γεωργικοφ προϊόντοσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτιριξθσ για τθ δθμιουργία τθσ. 

2. Οι εν δυνάμει δικαιοφχοι τθσ Δράςθσ 4.2.3, οι οποίοι ζχουν υποβάλλει αίτθςθ και ςτο πλαίςιο του Δράςθσ 4.1 μποροφν να 
υποβάλλουν επενδυτικό ςχζδιο με ςυνολικό προχπολογιςμό και για τα δφο μζτρα ζωσ 500.000€. 

3. Αν  ςυγχωνεφονται οργανώςεισ ομάδων παραγωγών ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 4.2.1, τα ποςοςτά ενίςχυςθσ προςαυξάνονται άπαξ 
κατά 20 μονάδεσ, με ανϊτατθ ςυνδυαςμζνθ ςτιριξθ το 90%. 

Η Ependysis Business Consultants, με ςτελζχθ που ζχουν ςτο παρελκόν αξιολογιςει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικζσ προτάςεισ 
του ΕΣΡΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία τθν υποβολι , κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ του επενδυτικοφ ςασ ςχεδίου. 

https://www.ependysis.eu/

