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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Με γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 4.2.1 για τη μεταποίηση γεωργικών  

προϊόντων αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοινώνει ότι, μετά από εντατικές και συστηματικές 

προσπάθειες, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 

γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό» του υπομέτρου 4.2, του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εξασφαλίστηκε η γενναία αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, 

προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερες θετικά αξιολογημένες επενδυτικές 

προτάσεις. 

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 408/74175/09-04-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ, Χαράλαμπου Κασίμη, θα τύχουν 

χρηματοδότησης συνολικά 286 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 350 εκ. € 

περίπου, ενώ, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, το ποσό αυτό δύναται να ανέλθει μέχρι και τα 370 εκ. 

€. 

 

Συνολικά θα διατεθούν για την έγκριση επενδυτικών σχεδίων της δράσης, μετά την εξέταση και των 

ενστάσεων, 370 εκ. €, δηλαδή επιπλέον 250 εκ. € στα ήδη προβλεπόμενα 120 εκ. € της πρόσκλησης. 

 

Με τη σημαντικότατη αυτή αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, επιβεβαιώνεται με τον πιο σαφή και 

κατηγορηματικό τρόπο η επανειλημμένα διατυπωμένη δημόσια δέσμευση του Υπουργείου για έμπρακτη 

και ουσιαστική στήριξη των επενδυτικών μέτρων του ΠΑΑ. Μια στάση σταθερά προσανατολισμένη 

στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας και την εξωστρέφεια των αγροτικών μας προϊόντων. 

 

Οι αιτούντες που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, θα ενημερωθούν σχετικά με 

την έκδοση των αποτελεσμάτων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

έχουν δηλώσει κατά την αίτησή τους, από την αρμόδια Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις έγιναν αποδεκτές προς στήριξη πρέπει να προσκομίσουν 

στο χρονικό διάστημα από 17 Απριλίου έως και 3 Μαΐου 2019 τα δικαιολογητικά οριστικής ένταξης που 

προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο της Δράσης. 

 

Επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η 

οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ κατά το χρονικό διάστημα από 17 Απριλίου έως και 3 

Μαΐου 2019. 

 

Η απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στις 

ιστοσελίδες http://www.minagric.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.espa.gr. 
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