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ημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων του ελαιοκομικού τομέα που θέλουν 
να επενδύσουν σε καινούριο μηχανολογικό και κτι-
ριακό εξοπλισμό εμφανίζονται μέσα από την προ-
κήρυξη του Μέτρου 4.2 του ΥΠ.Α.Α.Τ «Μεταποίη-
ση αγροτικών προϊόντων», το οποίο σε κάποιες πε-
ριφέρειες έχει ήδη προκηρυχθεί (π.χ Αττική, Θεσ-
σαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη) και αναμένεται η σταδιακή προκή-
ρυξη του Μέτρου 4.2 και στις υπόλοιπες περιφέ-
ρειες της χώρας.

Ειδικότερα για τον ελαιοκομικό τομέα, το Μέτρο 
4.2 περιλαμβάνει επενδύσεις που αφορούν τον εκ-
συγχρονισμό των ελαιοτριβείων, την ίδρυση ή και 
τον εκσυγχρονισμό μονάδων τυποποίησης ελαιολά-

δου αλλά και επιτραπέζιων ελιών. Το ύψος του ελά-
χιστου επενδυτικού σχεδίου ξεκινά από 100.000€ 
και μπορεί να φθάσει μέχρι 600.000€, ενώ το ποσο-
στό επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών κυμαίνε-
ται από 40-50%.

Στο συγκεκριμένο μέτρο είναι επιλέξιμο σχεδόν 
το σύνολο των δαπανών οι οποίες είναι απαραίτη-
τες για την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό μιας με-
ταποιητικής μονάδας όπως: Αμοιβές μηχανικών 
και συμβούλων, αγορά καινούριου μηχανολογικού 
εξοπλισμού, κατασκευή κτιρίου, αγορά ή βελτίωση 
ακινήτου, εξοπλισμός γραφείου, λογισμικά, συστή-
ματα πιστοποίησης αλλά και αγορά πλαστικών πα-
λετοκιβωτίων, εφόσον έχουν διάρκεια απόσβεσης 
μεγαλύτερης του ενός έτους.

Επιλέξιμες δαπάνες
3 Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση κτιρίου.

3 Αγορά καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.

3  Πλαστικά παλετοκιβώτια (bins) είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση στην περίπτωση που έχουν 
διάρκεια απόσβεσης μεγαλύτερη του ενός έτους.

3  Αγορά καινούριων οχημάτων ειδικού τύπου για μεταφορά προϊόντων κάτω από το 10% του 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (π.χ βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και 
υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη).

3 Αγορά μέσων εσωτερικής μεταφοράς (περονοφόρα, ανυψωτικά κ.λπ.).

3  Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίηση συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης (ISO 22000, IFS, BRC).

3  Δαπάνες εξοπλισμού όπως fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.

3 Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας και πυρασφάλειας.

3 Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων

3  Δαπάνες λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
εμπορικών σημάτων, branding κ.λπ.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι επιχειρήσεις του ελαιοκομικού τομέα που επενδύουν στην παραγωγι-
κή τους διαδικασία θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός επιδο-
τούμενου επενδυτικού σχεδίου.

Για να γίνει αυτό εφικτό απαιτείται η σύνταξη ενός στοχευμένου επενδυτικού σχεδίου που να έχει λάβει 
σοβαρά υπόψη τα κριτήρια μοριοδότησης του Μέτρου, προκειμένου ο υποψήφιος επενδυτής να γνωρίζει τη 
βαθμολογία που συγκεντρώνει το επενδυτικό του σχέδιο, πριν ακόμη μπει στη διαδικασία υποβολής της με-
λέτης. Ενδεικτικά, κάποια από τα κριτήρια μοριοδότησης είναι η ποσότητα των πιστοποιημένων πρώτων υλών 
(ελιών ή ελαιολάδου) που παραλαμβάνει η επιχείρηση, οι επενδύσεις που θα κάνει για την κάλυψη των ενερ-
γειακών της αναγκών από συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει, αλλά και οι 
θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργήσει μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Κριτήρια μοριοδότησης
3 Πρώτες ύλες παραγόμενες με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον ή βιολογικές.

3  Παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ειδικές εκτροφές, προϊόντων που παράγονται με σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης ή προϊόντων που φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης.

3  Ποσοστό δαπανών για εξοικονόμηση ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης (π.χ. ISO 14.000, EMAS).

3 Ποσοστό δαπανών για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μονάδων με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ).

3 Καινοτομία επενδυτικού σχεδίου.

3 Η δραστηριότητα περιλαμβάνεται στους στόχους της περιφέρειας.

3 Ποσοστό δαπανών για την εξοικονόμηση ύδατος.

3 Αύξηση θέσεων απασχόλησης.

3 Μέγεθος επιχείρησης.

3 Διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων.

3 Διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων εξωτερικού.

3 Εξωστρέφεια επιχείρησης.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης  
του ελαιοκομικού τομέα

Του Γιάννη  
Καλτσή*

Σ

➥
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Τι ισχύει με τις περιοχές 
LEADER

Για πρώτη φορά εξαιρούνται από τη συμμε-
τοχή στο συγκεκριμένο μέτρο επιχειρήσεις 
(νέες ή υφιστάμενες) οι οποίες ανήκουν στη γε-
ωγραφική περιοχή της εφαρμογής των προ-
γραμμάτων LEADER. Με απλά λόγια, επιχειρή-
σεις οι οποίες βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια 
εφαρμογής του προγράμματος LEADER και οι 
οποίες μάλιστα είτε υπέβαλαν επενδυτικό πρό-
γραμμα στο τοπικό LEADER είτε όχι, δεν θα 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμέ-
νο Μέτρο 4.2. Αυτό κατά τη γνώμη μας αποτε-
λεί μια αδικία για τις επιχειρήσεις των περιο-
χών αυτών, αν σκεφθεί κανείς ότι οι ίδιες επι-
χειρήσεις είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην 
προηγούμενη προκήρυξη του Μέτρου 4.2 που 
αφορούσε επενδύσεις άνω των 600.000€.

Για το γεγονός αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε 
να επιληφθεί το ΥΠ.Α.Α.Τ, το οποίο σε συνερ-
γασία με τις Περιφέρειες θα πρέπει να βρει μια 
δίκαιη λύση για όλες αυτές τις επιχειρήσεις 
οι οποίες στο σύνολό τους είναι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια 
ελαιολάδου, μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζι-
ων ελιών και συνεταιρισμοί), αποτελούν τη 
«ραχοκοκαλιά» του παραγωγικού ελαιοκομικού 
τομέα της χώρας και οι οποίες δεν έχουν τη 
δυνατότητα επένδυσης κεφαλαίων άνω των 
600.000€. 

* O κ. Γιάννης Καλτσής είναι MSc Γεωπόνος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της PROTYPON SA και μέλος της 4Ε.

PROTYPON: Με υψηλά ποσοστά επιτυχίας
H PROTYPON ΑΕ παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπι-

στες συμβουλευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν καθο-
ριστικά στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας των 
παραγόμενων προϊόντων κυρίως στον αγροτοδιατροφι-
κό τομέα. Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό με υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία, ικανό 
να παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
η PROTYPON έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επι-
τυχίας στην υποβολή και έγκριση επενδυτικών σχεδί-
ων. Αναλυτικότερα η εταιρεία εξειδικεύεται στην παρο-
χή των παρακάτω υπηρεσιών: σύνταξη, υποβολή και δι-
αχείριση επενδυτικών προγραμμάτων και επιχειρησια-
κών σχεδίων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 
2014-2020, Τοπικά Προγράμματα LEADER, Επιχειρησια-
κά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών, Προγράμ-
ματα ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων 
και οίνου, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2014-2020, Αναπτυξιακός-Επενδυτικός Νόμος, σχεδια-
σμός και ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, συστήματα 
πρωτογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων (AGRO, 
GLOBALGAP), συστήματα υγιεινής και ασφάλειας τροφί-
μων (ISO22000-HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000 κ.α), συ-
στήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), συστήματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO14001-EMAS), συστή-
ματα ιχνηλασιμότητας (ISO 22005).

– υποστήριξη σύστασης και αναγνώρισης Ομάδων 
και Οργανώσεων Παραγωγών

– παροχή γεωργικών συμβουλών και εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών σε αγρότες

– ενημέρωση αγροτών/επιχειρήσεων για νέα επενδυ-
τικά προγράμματα

➥

Το ύψος του ελάχιστου 
επενδυτικού σχεδίου ξεκινά 
από 100.000€ και μπορεί να 
φθάσει μέχρι 600.000€, ενώ 
το ποσοστό επιδότησης των 
επιλέξιμων δαπανών 
κυμαίνεται από 40-50%.

που είναι η προσιτή τους τιμή που ανάλογα με τον τύπο και τον εξοπλισμό ξεκινάει από τις 15.900 € και φθάνει μέχρι και τις 31.900 €. 

Σκεφτείτε το και επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο. 
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