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ΘΕΜΑ:               «Δράση Μ4.2.3 ‘‘Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 

από επαγγελματίες αγρότες’’» 

 

ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  292/8-8-2019 

 

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Λαζαρίδης, για τα 
θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στήριξης για το σύνολο των μέτρων που 

διέπονται από τους όρους των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και, συνεπώς, και των μέτρων 

της μεταποίησης, απαιτείται η συμπλήρωση / δήλωση του ΚΑΔ/κλάδου της προτεινόμενης 

επένδυσης. Ο όρος αυτός αποτελεί κοινοτική υποχρέωση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
και η αίτηση στήριξης υποβάλλεται από τον υποψήφιο δικαιούχο μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όπως συμβαίνει για το σύνολο των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι 

κοινοτικοί κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχεται η κοινοτική ενίσχυση στη μεταποίηση 

γεωργικών προϊόντων επιτρέπουν την ενίσχυση μόνο παρεμβάσεων που αφορούν στον 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας, οι αντίστοιχοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) 

που απαιτείται να συμπληρωθούν, δεν μπορούν να αφορούν σε ΚΑΔ γεωργικής παραγωγής.  

 

Τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER, δεδομένου ότι διέπονται και από τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση των ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεων, δεν 

μπορούν να απαλλαχθούν των ανωτέρω όρων. Κατ’ επέκταση, το σύνολο των υποψήφιων 
δικαιούχων των τοπικών προγραμμάτων είναι υποχρεωμένοι κατά την αίτηση στήριξης να 

δηλώσουν τον ΚΑΔ/κλάδο της προτεινόμενης επένδυσης. Η δήλωση του ΚΑΔ της 

προτεινόμενης επένδυσης σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά υποχρεωτικά τη βασική 

οικονομική δραστηριότητα του δικαιούχου, δεδομένου ότι η προτεινόμενη επένδυση μπορεί 

να δηλωθεί και ως δευτερεύουσα οικονομική δραστηριότητα. Κατά την έννοια αυτή, ένας 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης μπορεί να καθετοποιήσει την παραγωγή του διατηρώντας την 

κύρια οικονομική του δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που 

προβλέπονται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες (ποσοστό γεωργικού εισοδήματος, 

χρόνος απασχόλησης με γεωργικές δραστηριότητες κ.λπ.).   

 

Στο πλαίσιο ενίσχυσης των αγροτών μέσω των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, σε αρκετά τοπικά προγράμματα γίνεται χρήση ειδικού 

κριτηρίου επιλογής, ώστε οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να λαμβάνουν επιπλέον 

βαθμούς κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης επένδυσης λόγω της ιδιότητας του 

γεωργού.  
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Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ξεχωριστή δράση για τους αγρότες, Δράση 19.2.2.6: Ενίσχυση 

επενδύσεων οικοτεχνίας και πολύ-λειτουργικών αγροκτημάτων, με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής, βάσει της οποίας μπορούν να ενισχυθούν για 

παρεμβάσεις πολύ-λειτουργικών αγροκτημάτων (δυνάμει της αριθμ. 543/34450/24.3.2017 

ΚΥΑ) ή/και παρεμβάσεις οικοτεχνίας [δυνάμει της αριθμ. 4912/120862 /05/11/2015 ΥΑ, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 345/23924 ΚΥΑ (866/Β/16.3.2017)]. 

Περισσότερες πληροφορίες για την οικοτεχνία υπάρχουν στην ιστοσελίδα: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/oikotexnia200617.  

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 4235/14 (31Α/11.02.2014): 

α) Οικοτεχνία είναι η μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά 
ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής 

κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται προ 

ορίζονται για άμεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές 

διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις) ή σε τοπικές λαϊκές 

αγορές ή σε αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και 
μαζικής εστίασης της τοπικής αγοράς.  

β) Δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων έχουν μόνο τα 

φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται και είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 

3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους. Στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα, 

οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα 
με ανώτατο όριο το σύνολο της παραγωγής τους ή, κατ’ εξαίρεση και σε μικρές ποσότητες, 

προϊόντα που παράγονται στα όρια της αγροτικής τους εκμετάλλευσης ή του κτήματος της 

αγροτικής κατοικίας αλλά δεν είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ. Όσοι συμμετέχουν σε αγροτικούς 

συνεταιρισμούς έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα 

το μέρος της παραγωγής τους που δεν διαθέτουν στον συνεταιρισμό.  
 

Σχετικά με τη δράση Μ4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από 

επαγγελματίες αγρότες», επισημαίνεται ότι ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές 

των δράσεων LEADER και ο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης διατηρεί τον χαρακτηρισμό του, 

εφόσον εξακολουθούν και ισχύουν τα στοιχεία που ισχύουν κάθε φορά για την εγγραφή του 

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010 (Α΄151), 
όπως αυτός ισχύει.  

 

Δεδομένου ότι όλα τα τοπικά προγράμματα LEADER προβλέπουν σχετική δράση για τη 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες και καλύπτουν το μεγαλύτερο 

μέρος των αγροτικών περιοχών, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-
2020 η διαγραφή της σχετικής δράσης και η κατανομή των πόρων της (10 εκατ. €) στη 

δράση 4.2.1 «Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν» σε 

περιφερειακό επίπεδο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της δράσης. Ως εκ τούτου, 

δεν προβλέπεται προκήρυξη της εν λόγω δράσης σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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