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Μπόνους έως 50% για βιολογική επένδυση
8/11/2013

∆έκα κλάδοι παραγωγής και µεταποίησης βιολογικών προϊόντων έχουν δυνατότητα
χρηµατοδότησης µέσω του επενδυτικού νόµου, δηµιουργώντας σηµαντικές ευκαιρίες σε
όσους θέλουν να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις τους ή και να στήσουν νέες µονάδες µε
κατώτατο προϋπολογισµό τις 100.000 ευρώ.
Oσοι θέλουν να ασχοληθούν µε τα βιολογικά προϊόντα µπορούν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις
του επενδυτικού νόµου για τις επιχορηγήσεις, οι οποίες ανάλογα µε την περιφέρεια και το
µέγεθος της επιχείρησης φτάνουν και το 50%.
Οι «Επαγγελµατικές Ευκαιρίες» παρουσιάζουν, µε τη συνεργασία του γενικού διευθυντή της εταιρείας P&K Consulting Group Κώστα
Παπαδόπουλου, έναν οδηγό για τον επενδυτικό νόµο και ιδίως για εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν µε την παραγωγή και τη
µεταποίηση βιολογικών προϊόντων. Επιχορηγούνται:
Ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια βιολογικού ελαιολάδου
Μονάδες επεξεργασίας βρώσιµων βιολογικών ελιών
Μονάδες τυποποίησης βιολογικών οπωροκηπευτικών
Μονάδες παραγωγής χυµών από βιολογικά φρούτα
Μονάδες µεταποίησης βιολογικού κρέατος ζώων και πτηνών
Τυροκοµεία και µονάδες επεξεργασίας βιολογικού γάλακτος
Μονάδες παραγωγής βιολογικού γιαουρτιού
Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικού µελιού
Οινοποιεία
Μονάδες παραγωγής και συσκευασίας βιολογικών αβγών.
Συγκεκριµένα, οι τύποι επένδυσης που µπορούν να ενισχυθούν είναι:
Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων καθώς και ίδρυση νέων µονάδων µε
κάποιους περιορισµούς, µονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή και ραφιναριών
ελαιολάδου. Μονάδες σπορελαιουργείων για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού και µονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών υπό την
προϋπόθεση ότι µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν παραγωγικές γραµµές συσκευασίας καταναλωτή ή και
παραγωγής νέων τύπων προϊόντων στον τοµέα αυτό (πάστα ελιάς, γεµιστές ελιές και άλλα). Οι γραµµές αυτές θα πρέπει να
δηµιουργούνται µε το ενισχυόµενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην υφιστάµενη µονάδα σε περίπτωση επέκτασης και
εκσυγχρονισµού.
Οινοποιεία
Σε ό,τι αφορά τον οίνο επιχορηγείται η ίδρυση οινοποιείων σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και
συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης. Επίσης επιχορηγούνται ο εκσυγχρονισµός, η µετεγκατάσταση και η συγχώνευση οινοποιείων
χωρίς αύξηση της δυναµικότητας.
Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών ενισχύονται µονάδες µεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων καθώς και µονάδων
χυµών, τουρσιών και κύβων λαχανικών, µονάδες παραγωγής χυµών εσπεριδοειδών µόνο για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού, καθώς
και µονάδες µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας.
Στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον τοµέα κρέατος ζώων και
πτηνών, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό σφαγειοτεχνικων µονάδων µε κάποιους περιορισµούς.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη µεταποίηση του γάλακτος και πιο συγκεκριµένα τα τυροκοµεία, επιχορηγείται η ίδρυση τυροκοµείων µε κάποιους
περιορισµούς και ο εκσυγχρονισµός τους µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. Επίσης επιχορηγούνται οι µονάδες επεξεργασίας γάλακτος µε
κάποιους περιορισµούς όπως και οι µονάδες παραγωγής γιαουρτιού.
Στους λοιπούς τοµείς µεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται: Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών. Μονάδες
παραγωγής προϊόντων µεταποίησης ? τυποποίησης ? συσκευασίας αβγών (αβγοπροϊόντων). Mονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης,
συσκευασίας µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
Οδηγός - πιλότος για τον νέο παραγωγό
Η καλλιέργεια και η µετέπειτα µεταποίηση βιολογικών προϊόντων αποτελεί µια ιδιαίτερη διαδικασία, καθώς προϋποθέτει την υιοθέτηση
πρακτικών ιδιαίτερων που σκοπό έχουν την προστασία των προϊόντων.
Υπάρχουν κατ' αρχάς τέσσερις ειδικές αρχές οι οποίες είναι:
Παραγωγή βιολογικών τροφίµων από βιολογικά γεωργικά συστατικά
Περιορισµός της χρήσης πρόσθετων υλών, µη βιολογικών συστατικών που έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες, καθώς και βοηθητικών
µέσων επεξεργασίας.
Αποκλεισµός ουσιών και µεθόδων µεταποίησης που µπορούν να παραπλανήσουν ως προς τη φύση των προϊόντων
Κατά προτίµηση να χρησιµοποιούνται βιολογικές, φυσικές και µηχανικές µέθοδοι επεξεργασίας.
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Από τη στιγµή που το βιολογικό προϊόν φεύγει από το αγρόκτηµα, τις περισσότερες φορές υπάρχουν ακόµη αρκετά στάδια.
Οι µεταποιητές των βιολογικών προϊόντων και κατ' επέκταση οι έµποροι και οι διανοµείς έχουν τους ίδιους στόχους µε τους βιοκαλλιεργητές
και προµηθεύουν φρέσκα και αυθεντικά είδη διατροφής τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία η οποία σέβεται τη φύση και τα
οικοσυστήµατα.
Οι βασικές αρχές για την επεξεργασία και µεταποίηση των βιολογικών προϊόντων περιλαµβάνουν:
Κανόνες παραγωγής
Πρόσθετα, βοηθητικά µέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία τροφίµων, καθώς και κάθε
εφαρµοζόµενη µέθοδος επεξεργασίας πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή.
Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος µόλυνσης από µη επιτρεπόµενες ουσίες ή προϊόντα.
Πρέπει να εφαρµόζονται τα κατάλληλα µέτρα καθαρισµού, να παρακολουθείται η αποτελεσµατικότητά τους και να καταγράφονται οι
εργασίες αυτές.
Παράλληλη παραγωγή
Οι εργασίες πρέπει να πραγµατοποιούνται αδιάκοπα µέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγµή από
παρόµοιες εργασίες που πραγµατοποιούνται σε µη βιολογικά προϊόντα.
Τα βιολογικά προϊόντα (πρώτες ύλες, ενδιάµεσα και τελικά προϊόντα) αποθηκεύονται σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα µη βιολογικά.
Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να τακτοποιούνται οι παρτίδες και να αποτρέπονται οι προσµίξεις ή ανταλλαγές µε µη βιολογικά
προϊόντα.
Οι εργασίες σε βιολογικά προϊόντα πραγµατοποιούνται µόνο µετά τον απαραίτητο καθαρισµό του εξοπλισµού παραγωγής.
Συλλογή
Συλλογή βιολογικών προϊόντων και µη βιολογικών και η µεταφορά στη µονάδα επεξεργασίας µπορεί να πραγµατοποιείται ταυτόχρονα,
εφόσον λαµβάνονται µέτρα για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάµιξης ή ανταλλαγής µε µη βιολογικά και να τακτοποιούνται τα βιολογικά
προϊόντα.
Παραλαβή προϊόντων
Κατά την παραλαβή των βιολογικών προϊόντων (πρώτων υλών) πρέπει να ελέγχεται το κλείσιµο της συσκευασίας ή των
εµπορευµατοκιβωτίων καθώς και η ύπαρξη των σχετικών ενδείξεων. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται µε τα στοιχεία των συνοδευτικών
εντύπων και το αποτέλεσµα καταγράφεται.
Αποθήκευση
Η αποθήκευση των προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων.
Κατά την αποθήκευση πρέπει να αποτρέπεται η ανάµιξη µε ή η επιµόλυνση από προϊόντα ή/και ουσίες που δεν είναι σύµφωνες µε τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Κατά την αποθήκευση, πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά πάσα στιγµή.
Σε περίπτωση αποθήκευσης και µη βιολογικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων, τότε πρέπει: Τα βιολογικά προϊόντα να διατηρούνται
χωριστά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιµα. Να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των
αποστολών και να αποφεύγονται οι αναµίξεις ή ανταλλαγές µε µη βιολογικά προϊόντα. Να διενεργείται ο κατάλληλος καθαρισµός, η
αποτελεσµατικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν την αποθήκευση των προϊόντων.
Συσκευασία και µεταφορά
Τα βιολογικά προϊόντα µεταφέρονται σε άλλες µονάδες (συµπεριλαµβανοµένων και των καταστηµάτων χονδρικής & λιανικής) µόνο σε
κατάλληλη συσκευασία, κλειστό κιβώτιο ή όχηµα µε τρόπο που να µην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχοµένου χωρίς παραβίαση
ή φθορά του σφραγίσµατος της συσκευασίας ή του οχήµατος. Επιπλέον πρέπει να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει τα ακόλουθα:
Επωνυµία και διεύθυνση της επιχείρησης και εάν διαφέρει του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος
Ονοµασία του προϊόντος µε αναφορά στη µέθοδο βιολογικής παραγωγής
Την επωνυµία ή/και τον κωδικό του φορέα πιστοποίησης
Κατά περίπτωση το σήµα ταυτοποίησης της παρτίδας
Οι δαπάνες που ενισχύονται
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος,
µε εφαρµογή διεθνών προτύπων (συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρµογή µέτρων
πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρµογή κανόνων και συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών
ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη µέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχηµικών.
Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού, καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του
ηλεκτρονικού περιεχοµένου.
Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων
µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.
Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Η αγορά
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καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η
κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων- ψυγείων ή άλλων διαµορφωµένων οχηµάτων εξειδικευµένων χρήσεων, µόνο εφόσον αποτελούν
αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της µονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Οι δαπάνες µελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα.
Οι δαπάνες συµβούλων
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
PK Consulting Group, Μοναστηρίου 9, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-512409, www.pkcgroup.gr
ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
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