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Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

 

Εισαγωγή 

Η αίτηση στήριξης αφορά : 

i. Στη «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» δηλαδή σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος 

από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωτικής ή φυτικής 

προέλευσης για την πρώτη του πώληση. 

ii. Στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της 

Συνθήκης Λειτουργίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ) (μη γεωργικό προϊόν). Για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος (εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ) απαιτείται μέρος της Α’ 

ύλης της παραγωγικής διαδικασίας να είναι προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. 

Στην κατηγορία «γεωργικό προϊόν» λογίζονται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I 

της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο 

παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, τα οποία προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Δικαιούχοι  

Στο πλαίσιο της Δράσης 1 «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ενισχύονται : 

i.  Τα νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)     Λειτουργούν ως συλλογικοί φορείς, υπό το καθεστώς του νόμου 4673/2020 «Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», όπως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες 

Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), 

Ανώνυμες Εταιρίες με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των 

μετοχών. 

(β)    Όσες εταιρίες του εμπορικού δικαίου (πλην αυτών των περιπτώσεων του νόμου 4673/2020), 

εφαρμόσουν Συμβολαιακή Γεωργία, είτε σε ποσοστό τουλάχιστον 40 % επί των εισροών των 

γεωργικών προϊόντων που επεξεργάζονται ή σε ποσοστό τουλάχιστον 40 % επί των 

παραγωγών - προμηθευτών τους σε γεωργικά προϊόντα. Το ποσοστό της Συμβολαιακής 

Γεωργίας αφορά σε δηλωμένες γεωργικές εκτάσεις στην ΕΑΕ του τελευταίου έτους, πριν την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η υποχρέωση τήρησης της Συμβολαιακής Γεωργίας 

είναι τριετής και ξεκινά την επομένη της ολοκλήρωσης της επένδυσης (βλέπε υποενότητα 

6.3.11). Η υποχρέωση σύναψης Συμβολαίου αφορά σε προμηθευτές (αγρότες φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς), που προμηθεύουν γεωργικό προϊόν του 

Παραρτήματος Ι ΣΛΕΕ ως Α΄ ύλη που θα μεταποιηθεί αποκλειστικά στην υπό ένταξη 

επένδυση. Συμβόλαια συνάπτονται τόσο με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όσο και με 
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αγροτικούς συνεταιρισμούς, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Στην 

περίπτωση της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος (Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ) για την παραγωγή 

μη γεωργικού προϊόντος, η δέσμευση του 40 % αφορά αποκλειστικά επί του γεωργικού 

προϊόντος ως Α΄ ύλη και όχι στο σύνολο των Α’ υλών. 

(γ)    Εμφανίσουν συνεργαζόμενους αγρότες που προμηθεύουν (την νομική οντότητα) με 

τουλάχιστον το 40% των αναγκαίων για την παραγωγική διαδικασία Α’ υλών. Η υποχρέωση 

συνέχισης της συνεργασίας με τους αγρότες είναι τριετής και ξεκινά την επομένη της 

ολοκλήρωσης της επένδυσης (βλέπε υποενότητα 6.3.11). Η υποχρέωση συνεργασίας αφορά 

σε προμηθευτές (αγρότες φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Συλλογικούς φορείς) που 

προμηθεύουν γεωργικό προϊόν του Παραρτήματος Ι ΣΛΕΕ ως Α΄ ύλη που θα μεταποιηθεί 

αποκλειστικά στην υπό ένταξη επένδυση. Συμβόλαια συνάπτονται τόσο με αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, όσο και με αγροτικούς συνεταιρισμούς, που δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση της μεταποίησης γεωργικού προϊόντος (Παράρτημα Ι 

της ΣΛΕΕ) για την παραγωγή μη γεωργικού προϊόντος, η δέσμευση του 40 % αφορά 

αποκλειστικά επί του γεωργικού προϊόντος ως Α΄ ύλη και όχι στο σύνολο των Α’ υλών. 

(δ)    Εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας 

ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα 

ii.   Τα νομικά πρόσωπα δύνανται να είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια 

της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. δικαιούχοι δύνανται 

να είναι και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

iii.  Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ 

κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της 

εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας και των ατομικών επιχειρήσεων. 

 

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση 

Η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 179.681.250,00 € και χρηματοδοτείται 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

i. Ποσοστό 50% (89.840.625,00 €) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από 

Συλλογικούς Φορείς, όπως Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), 

Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες 

με μετόχους Συνεταιρισμούς που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Στην ομάδα αυτή 

εντάσσονται οι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) οι οποίες 

αναγνωρίζονται και λειτουργούν υπό την σκέπη φορέων αναγνωρισμένων ως Αγροτικοί 

Συνεταιρισμοί (ΑΣ). 

ii. Ποσοστό 50% (89.840.625,00 €) θα διατεθεί για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν από 

νομικές οντότητες του εμπορικού δικαίου, εξαιρουμένων αυτών των νομικών οντοτήτων της 

υποενότητας 1.4 περίπτωσης (i) και των ατομικών επιχειρήσεων. Οι Ομάδες Παραγωγών 

(Ομ.Π.) και οι Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) που λειτουργούν υπό αυτής της μορφής των 

επιχειρήσεων υπάγονται εφόσον έχουν αναγνωριστεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης 

της πρόσκλησης. 
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Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων 

i. Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί και με άλλα 

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

ii. Στα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία δίνεται η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και 

τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το άτοκο δάνειο από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύναται να αφορά μόνο στο ποσοστό εκείνο που απομένει 

όταν από το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου αφαιρεθεί το ποσοστό της 

επιχορήγησης. 

iii. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 45 

του Καν (ΕΕ) 1305/ 2013. 

iv. Ο κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό 

Λογαριασμό (Escrow Account) σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν με 

την υπ’ αριθμό 62550/2016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (ΦΕΚ Β 1738). 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

i. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών. 

ii. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με 

τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. 

iii. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

μονάδας. 

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

εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. 

v. Αγορά καινούργιων οχημάτων (Euro 6 ή και καλύτερο) για οδικές μεταφορές που 

υιοθετούν τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και ανταποκρίνονται σε εκδοθέντα 

ενωσιακά πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά πραγματοποιείται πριν τεθούν σε 

ισχύ τα εν λόγω πρότυπα και ότι, αφού καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν για ήδη 

αγορασθέντα οχήματα πριν από την ημερομηνία εκείνη. Το μέγιστο ύψος της δαπάνης που 

αφορά τα οχήματα μεταφοράς δεν δύναται να ξεπερνά το 30% του συνολικού 

προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου 

vi. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς 

vii. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης 

viii. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας 

ix. Άυλες δαπάνες 

x. ΑΠΕ ως επιλέξιμες δαπάνες 

 

 

Ποσά και ποσοστά στήριξης – Ένταση ενίσχυσης 
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Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1:Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού 
 

Μέγεθος επιχειρήσεων Κατώτατος αιτούμενος 
προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος 
προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ 

Μεγάλες 2.000.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ 

 

Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων, του πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Καθορισμός ορίων προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 

Βόρειο Αιγαίο 45% 55% 55% 

Κρήτη  40% 50% 55% 

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 45% 55% 55% 

Κεντρική Μακεδονία 45% 55% 55% 

Δυτική Μακεδονία  40% 50% 55% 

Ήπειρος 45% 55% 55% 

Θεσσαλία 45% 55% 55% 

Ιόνια Νησιά 40% 50% 55% 

Δυτική Ελλάδα 45% 55% 55% 

Στερεά Ελλάδα 40% 50% 55% 

Πελοπόννησο 40% 50% 55% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ: 30% 40% 50% 

ΑΤΤΙΚΗ (μη προκαθορισμένες περιοχές γ) 15% 25% 35% 

Τα ποσοστά που προαναφέρονται στον Πίνακα 2 δύνανται να προσαυξηθούν κατά 10% σε περιοχές 

που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα ή είναι επιλέξιμες για την εφαρμογή δράσεων 

απολιγνητοποίησης (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης). 

 

Προϋπολογισμός  / Προθεσμίες 

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 €. 

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16/05/2022, ώρα 
12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00. 

 

 

Σημαντική επισήμανση 

Οι προτάσεις θα εξεταστούν κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης υπαγωγής (FIFO) 
με την δέσμευση του προϋπολογισμού της δράσης. 

 


