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ΜΕΣΡΟ 4.2. ΠΑΑ 2014-2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ (έωρ και ηην 6/4/2017) 

 

I. Ενιζσςόμενερ δπάζειρ 
 

- Δπάζη 4.2.1 Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη με ηελικό πποϊόν ενηόρ ηος 
Παπαπηήμαηορ Ι (γεωπγικό πποϊόν) 

- Δπάζη 4.2.2 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων με 
ηελικό πποϊόν εκηόρ Παπαπηήμαηορ Ι (Μη γεωπγικό πποϊόν) 

- Δπάζη 4.2.3 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων από 
επαγγελμαηίερ αγπόηερ. 

 

II. Δικαιούσοι 
- Δπάζη 4.2.1 Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη με ηελικό πποϊόν ενηόρ ηος 

Παπαπηήμαηορ Ι (γεωπγικό πποϊόν) 
Πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη επηιέμηκε θάζε κνξθή επηρείξεζεο πνπ έρεη 
ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο. Δμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ 
ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. 

- Δπάζη 4.2.2 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων με 
ηελικό πποϊόν εκηόρ Παπαπηήμαηορ Ι (Μη γεωπγικό πποϊόν) 

Πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη επηιέμηκε θάζε κνξθή επηρείξεζεο πνπ έρεη 
ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ Β’ ή Γ’ θαηεγνξίαο. Δμαηξνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ 
ηε κνξθή ηεο θνηλσλίαο, ηεο εηαηξείαο αζηηθνχ δηθαίνπ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. 

- Δπάζη 4.2.3 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων από 
επαγγελμαηίερ αγπόηερ. 

Δπαγγεικαηίεο αγξφηεο 
 

III. Κλάδοι/Πποϊόνηα 
- Δπάζη 4.2.1 Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη με ηελικό πποϊόν ενηόρ ηος 

Παπαπηήμαηορ Ι (γεωπγικό πποϊόν) 
α. Θξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα (φπσο ζθαγεία βννεηδψλ, πηελνζθαγεία, ρνηξηλψλ, 

αηγνπξνβάησλ, παξαγσγή θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη πξντφλησλ κε βάζε ην θξέαο, 
αιιαληηθψλ, κνλάδεο δεκηνπξγίαο δσηθψλ ππνπξντφλησλ) 

β. Γάια (φπσο επεμεξγαζία γάιαθηνο, παξαγσγή πξντφλησλ γάιαθηνο, ηπξί, γηανχξηε) 
γ. Απγά (φπσο ηππνπνίεζε ζπζθεπαζία απγψλ) 
δ. Γηάθνξα Εψα (φπσο Μέιη – Σεξνηξνθία – ζαιηγθάξηα) 
ε. Εσνηξνθέο (φπσο παξαγσγή κηγκάησλ δσνηξνθψλ γηα νηθφζηηα θαη γνπλνθφξα δψα) 
ζη. Γεκεηξηαθά (φπσο παξαγσγή αιεχξσλ, μήξαλζε δεκεηξηαθψλ) 
δ. Διαηνχρα Πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ) 
ε. Οίλνο 
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ζ. Οπσξνθεπεπηηθά 
η. Άλζε (φπσο ηππνπνίεζε θαη εκπνξία αλζέσλ) 
ηα. Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
ηβ. Σπφξνη & Πνιιαπιαζηαζηηθφ Υιηθφ 
ηγ. Ξχδη (π.ρ. παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο χιεο) 

 
- Δπάζη 4.2.2 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων με 

ηελικό πποϊόν εκηόρ Παπαπηήμαηορ Ι (Μη γεωπγικό πποϊόν) 
α. Δπεμεξγαζία θαπλνχ γηα παξαγσγή πνχξσλ ή ζηγαξίινο  
β. Επζνπνηία  
γ. Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο)  
δ. Μνλάδεο παξαγσγήο αηζέξησλ ειαίσλ  
ε. Μνλάδεο ππξελειαηνπξγείσλ 
ζη. Μνλάδεο παξαγσγήο απνζηαγκάησλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο  
δ. Μνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θνζκεηνινγίαο 

θαη δηαηξνθήο,  
ε. Μνλάδεο παξαγσγήο εκπνξίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ ζξέςεο θπηψλ  
ζ. Μνλάδεο παξαγσγήο ππηηάο θαη ζπκππθλσκάησλ απηήο.  
η. Αμηνπνίεζε παξαπξντφλησλ (5Δ πξνηεξαηφηεηα)  
ηα. Βακβάθη θαη ινηπέο θισζηηθέο ίλεο  
ηβ. Μνλάδεο επεμεξγαζίαο θισζηηθήο θάλλαβεο θαη ιηλαξηνχ) 

 
Οη θνξείο πνπ αηηνχληαη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δξάζεο ζα πξέπεη λα 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή πξντφληνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Σπλζήθεο (γεσξγηθφ 
πξντφλ) θαη λα αμηνπνηνχλ ην πξντφλ απηφ σο πξψηε χιε πνπ ζα ην κεηαπνηνχλ πεξαηηέξσ, κε 
απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ ηειηθά πξντφλ εθηφο παξαξηήκαηνο Η. 
 
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα εληαρζνχλ ζηελ παξαπάλσ δξάζε είλαη, είηε λα δηαζέηνπλ νη ίδηνη 
ηελ ππνδνκή γηα ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ γεσξγηθνχ πξντφληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε 
χιε, είηε λα ηελ αηηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ ππνβιεζέληνο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε ηνπιάρηζηνλ 
έλα πνζνζηφ ηνπ κεηαπνηεκέλνπ πξντφληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ζην πιαίζην ηεο 
δεχηεξεο κεηαπνίεζεο, λα παξάγεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν. 
 

- Δπάζη 4.2.3 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων από 
επαγγελμαηίερ αγπόηερ, όηαν ηο ηελικό πποϊόν αποηελεί πποϊόν ηος 
παπαπηήμαηορ Ι ηηρ ΛΕΕ (γεωπγικά πποϊόνηα). 

α. Θξέαο – πνπιεξηθά – θνπλέιηα. 
β. Γάια. 
γ. Απγά. 
δ. Σεξνηξνθία – ζαιηγθάξηα. 
ε. Εσνηξνθέο. 
ζη. Γεκεηξηαθά. 
δ. Διαηνχρα πξντφληα (εμαηξνχληαη νη ηδξχζεηο ειαηνηξηβείσλ). 
ε. Άλζε. 
ζ. Σπφξνη θαη Πνιιαπιαζηαζηηθφ Υιηθφ. 
η. Οίλνο – Ακπεινπξγία. 
ηα. Οπσξνθεπεπηηθά, αθξφδξπα, μεξνί θαξπνί 
ηβ. Φαξκαθεπηηθά θαη Αξσκαηηθά Φπηά 
ηγ.  Ξχδη (ελδεηθηηθά: παξαγσγή μπδηνχ απφ νίλν, απφ θξνχηα θαη άιιεο γεσξγηθέο πξψηεο 

χιεο). 
ηδ. Μέιη θαη επεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο 
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- Δπάζη 4.2.3 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων από 
επαγγελμαηίερ αγπόηερ, όηαν ηο ηελικό πποϊόν δεν αποηελεί πποϊόν ηος 
παπαπηήμαηορ Ι ηηρ ΛΕΕ (μη γεωπγικά πποϊόνηα). 

 
α. Παξαγσγή απνζηαγκάησλ, πνηψλ απφ νπσξνθεπεπηηθά ή ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο. 
β. Επζνπνηία. 
γ. Μνλάδεο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη 

θνζκεηνινγίαο (φπσο πξντφληα απφ καζηίρα, απφ γάια γατδνχξαο). 
δ. Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ. 
ε. Δπεμεξγαζία πξντφλησλ θπςέιεο (γχξε, πξφπνιε, βαζηιηθφο πνιηφο θαη ινηπά πξντφληα). 
ζη. Δπεμεξγαζία θαπλνχ. 

 
Σηνπο αλσηέξσ ηνκείο εληζρχνληαη ηδξχζεηο, εθζπγρξνληζκνί, επεθηάζεηο, κεηεγθαηαζηάζεηο, 
κνλάδσλ παξαγσγήο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ζπγρσλεχζεηο κνλάδσλ, κνλάδεο δηαρείξηζεο 
ππνπξντφλησλ. 
Ζ πξψηε χιε πνπ κεηαπνηνχλ νη δηθαηνχρνη ηεο δξάζεο 4.2.3 δχλαηαη λα πξνέξρεηαη εθηφο απφ ηε 
δηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε θαη απφ άιιεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο. 

 

IV. Ενιζσςόμενερ και μη ενιζσςόμενερ δαπάνερ  
α. Θαηαζθεπή ή βειηίσζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. 
β. Αγνξά γήο κφλν φηαλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Γηα 

εγθαηαιειεηκκέλεο θαη πξψελ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θηήξηα, ην φξην 
απηφ απμάλεηαη ζην 15 %. 

γ. Γηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο  
δ. Αγνξά, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ. Σηηο δαπάλεο απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν 

εμνπιηζκφο εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ν εμνπιηζκφο 
παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζεο χδαηνο θαη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, φρη σο 
κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. 

ε. Γαπάλεο ινηπνχ εμνπιηζκνχ επηρείξεζεο (ελδεηθηηθά: αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ κεραλεκάησλ, 
θσηνηππηθψλ, ζπζηεκάησλ αζθαιείαο εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ ππξνζβεζηηθήο 
πξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ). 

ζη. Αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
- θνξηεγά – ζηιφ κεηαθνξάο ρχκα αιεχξνπ 
- ηζνζεξκηθά βπηία αλαγθαία γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο – 

κεηαπνίεζεο 
- βπηηνθφξα απηνθίλεηα κεηαθνξάο ειαηνππξήλα θαη πγξψλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ θαη 

δηαζπνξάο ηνπο ζε γεσξγηθή γε 
- ςπγεία απνθιεηζηηθά γηα ρνλδξεκπνξία πξντφλησλ. 
- νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ πξνο ηηο κνλάδεο αδξαλνπνίεζεο, κε 

πξνδηαγξαθέο ζχκθσλεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία Θαλ.ΔΘ.1069/2009  
δ. Μέζα εζσηεξηθήο κεηαθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζεο (φπσο πεξνλνθφξα, 

αλπςσηηθά). 
ε. Απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (φπσο ISO, HACCP,  IFS Food Standard, 

GLOBALG.A.P. θ.ι.π.). 
θ. Γεληθέο δαπάλεο ζπλδεφκελεο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηεο κνλάδαο, φπσο 

ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ θαη ζπκβνχισλ, ακνηβέο γηα ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ 
πεξηβαιινληηθή θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα κειέηεο 
ζθνπηκφηεηαο. Οι Δαπάνερ αςηέρ είναι μόνερ πος είναι επιλέξιμερ ππο ηηρ αίηηζηρ (από 
ηην 1/1/2014) 

η. Άπιεο δαπάλεο φπσο απφθηεζε ή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ θαη απνθηήζεηο δηπισκάησλ 
επξεζηηερλίαο, αδεηψλ, δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, δεκηνπξγία 
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αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 
εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, ζήκαλζε). 

 

V. Όπια πποϋπολογιζμού αιηήζεων ζηήπιξηρ 
Δπάζη Καηώηαηορ 

αιηούμενορ και επιλέξιμορ 
πποϋπολογιζμόρ 

Ανώηαηορ 
αιηούμενορ και επιλέξιμορ 
πποϋπολογιζμόρ 

4.2.1  100.000,00€ 10.000.000,00 € 

4.2.2 100.000,00€ 5.000.000,00 € 

4.2.3 50.000,00€ 300.000,00 € 

 
VI. Ένηαζη ενίζσςζηρ 

- Δπάζη 4.2.1 Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη με ηελικό πποϊόν ενηόρ ηος 
Παπαπηήμαηορ Ι (γεωπγικό πποϊόν) 

Πεπιοσή Ποζοζηό 

Μηθξά Νεζηά Αηγαίνπ 75% 

Α.Μ.Θ., Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Γ.Διιάδα, 
Θ.Μαθεδνλία, Ηφληα Νεζηά, Πεινπφλεζζνο, 
Θξήηε 

50% 

Σηεξεά Διιάδα, Γπη. Μαθεδνλία, Αηηηθή 40% 

Τα αλσηέξσ πνζνζηά πξνζαπμάλνληαη άπαμ θαηά 20 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ππφ ηνλ φξν φηη ε 
αλψηαηε ζπλδπαζκέλε ζηήξημε δελ ππεξβαίλεη ην 90%, ζηελ πεξίπησζε δξάζεσλ πνπ ζπλδένληαη 
με ζςγσωνεύζειρ οπγανώζεων παπαγωγών ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 4.2.1. 
 

- Δπάζη 4.2.2 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων με 
ηελικό πποϊόν εκηόρ Παπαπηήμαηορ Ι (Μη γεωπγικό πποϊόν) 

 
α) γηα έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 300.000€ ε ελίζρπζε ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ Θαλ. (Δ.Δ.) 

1407/2013 (de minimis). Σο ποζοζηό ενίζσςζηρ ζηρ ανέπσεηαι ζηο 65% ηων επιλέξιμων 

δαπανών ηηρ αίηηζηρ ζηήπιξηρ. 
β) γηα έξγα άλσ ησλ 300.000€ ε ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Θαλ. (ΔΔ) 
702/2014, δειαδή βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ράξηε πεξηθεξεηαθψλ εληζρχζεσλ.  
 

- Δπάζη 4.2.3 «Μεηαποίηζη, εμποπία ή και ανάπηςξη γεωπγικών πποϊόνηων από 
επαγγελμαηίερ αγπόηερ. 

Σο ποζοζηό ενίζσςζηρ ζηρ ανέπσεηαι ζηο 65% ηων επιλέξιμων δαπανών ηηρ αίηηζηρ 

ζηήπιξηρ. 
 

VII. Αιηήζειρ ηήπιξηρ 
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο, πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά , 
κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Σπζηήκαηνο Θξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΣΘΔ), ζχκθσλα κε ηππνπνηεκέλα 
ππνδείγκαηα. 
 
Ζ εηαηξεία καο, . ΑΜΟΙΡΑ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗ Ο.Ε. με διακπιηικό ηίηλο ena ύμβοςλοι 
Ανάπηςξηρ, δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξία ζηελ επηηπρή ζχληαμε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηνλ ζην 
Μέηξν ηεο Μεηαπνίεζεο θαη Δκπνξίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ ΠΑΑ γηα πεξηζζφηεξν απφ 15 έηε 
θαη επηηπρή ππνβνιή θαη πινπνίεζε πεξηζζνηέξσλ απφ 80 επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έσο ζήκεξα. Γηα 
νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο  ζην ηει: 2541083370 ή 
επηζθεθζείηε καο ζηα γξαθεία καο ζην 3ν ρικ Ξάλζεο – Θαβάιαο. 
 


