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ΔΡΑΣΗ 4.2.2 - «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν 

εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη 

γεωργικό προϊόν). 

Σκοπός 

Tο εν λόγω Μέτρο αφορά στη στήριξη επενδύσεων μεταποίησης, εμπορίας ή 
και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. 

Στόχοι του Μέτρου είναι: 

 α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας 
τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, 

 β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών 
αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το 
φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,  

γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας 

Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 ενισχύονται: πολύ μικρές, μικρές και  μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.  
Υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας 
 
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή κοινωνίας,  
εταιρείας αστικού δικαίου, κοινοπραξίας. 

Επιλέξιμοι Κλάδοι 

Δραστηριότητας 

Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
επιλέξιμους κλάδους: 
 
αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ββ) Ζυθοποιία,  
γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και 
λοιπά προϊόντα), δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων,  εε) Μονάδες 
πυρηνελαιουργείων, στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από 
οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, ζζ) Μονάδες μεταποίησης 
γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και 
διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας), ηη) Μονάδες 
παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, θθ) 
Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, ιι) Αξιοποίηση 
παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών 
διατροφής,  ιαια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, ιβιβ) 
Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού. 

Επιμέρους Κατηγορίες 

Πρώτης Μεταποίησης 

Η επένδυση που σχετίζεται με την πρώτη μεταποίηση αφορά τις εξής 
κατηγορίες επενδύσεων: 

α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια, β) Γάλα, γ) Αυγά, δ) Σηροτροφία – 
μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα, ε) Ζωοτροφές, στ) 
Δημητριακά,  ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων), 
η) Οίνος, θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί, ι) Άνθη (ενδεικτικά: 
τυποποίηση και εμπορία ανθέων),  ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, 
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό,  ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού 
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από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες). 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες 
ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως 
και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων. 

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του 
παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός 
παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού 
προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το 
μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός 
παραρτήματος Ι. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Οι ενισχυόμενες δαπάνες της Δράσης 4.2.2 αφορούν τις ακόλουθες 
κατηγορίες: 
 
α) Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της 
ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν 
υπερβαίνουν το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. 
β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται 
οι ανάγκες της μονάδας.  
γ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου 
και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία 
της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης 
ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της 
συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα 
ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται 
εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.  
δ) Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα 
οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την 
λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η 
υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο 
προϊόν/υποπροϊόν) 
ε) Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης 
(όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).  
στ) Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους 
οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, 
GLOBALG.A.P. κλπ) τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της 
διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον 
καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.  
ζ) Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας 
εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).  
η) Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της 
μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές 
για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, 
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συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.  
θ) Άυλες δαπάνες όπως 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). 
ι) Οι επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την πρώτη μεταποίηση εφόσον 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης τέτοιες δαπάνες, μπορεί να 
αφορούν επιπλέον σε αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα 
οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά 
στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 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, με προδιαγραφές 
σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 & Καν. (ΕΚ) 
142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό 
μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. 

Μη Επιλέξιμες 

Δαπάνες & 

Περιορισμοί 

 Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων 

  Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια 
δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος 

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

 Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που 
έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε 
εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να 
επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. 

 Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων 
συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας 
άνω του 20%.  Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες 
σύμφωνα με την 340668/  26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ. 

 Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται 
απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών. 

Προϋπολογισμός 

 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα 

ακόλουθα: 

 

Δράση Κατώτατος αιτούμενος 
προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος 
προϋπολογισμός 

 
4.2.2 

 
600.000 € 

 
3.000.000 € 
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Ποσοστό επιχορήγησης 

 

Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2 για την Κρήτη φτάνει στο: 

 

 45% σε περίπτωση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων 
 

 35% σε περίπτωση μεσαίων επιχειρήσεων 
 

Περίοδος υποβολής 
Από 27/07/2017 έως 26/10/2017 
 
Δυνατότητα οριστικοποίησης από: 03/08/2017 

Δικαιολογητικά για την 

έκδοση Απόφασης 

Ένταξης 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προκειμένου να εκδοθεί η 
απόφαση ένταξης στο Μέτρο, ο εν δυνάμει δικαιούχος υποχρεούται να 
προσκομίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών τα κάτωθι:  
 

 Αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από 
το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια 
κεφάλαια, βάσει επιλέξιμου χρηματοδοτικού σχήματος, προκειμένου να τα 
χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει 
βαθμολογηθεί. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη 
εργασιών μετά την κατάθεση της αίτησης στήριξης και πριν τη λήψη της 
απόφασης οριστικής έγκρισης, πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που 
αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες και προσκομίζει το extrait για το 
υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Ο δικαιούχος 
οφείλει να έχει καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα και να 
συμπεριλάβει το σύνολο των αντίστοιχων τιμολογίων στο αίτημα πρώτης 
πληρωμής που υποβάλει.  

 Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την 
υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να προσκομισθεί μαζί με το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού 
λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι 
τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της 
επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.  

 Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του οικοπέδου και 
των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510  

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Αγογλωσσάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα 

mailto:espa@proactive.com.gr

