
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 
 
 

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
ενημερώνει ότι εκδόθηκε  η υπ' αριθ. 1598/27-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ)  3η 
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο 
Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020. 
Το Μέτρο 3.4.4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 αφορά σε επενδύσεις στον κλάδο της μεταποίησης 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για: 
- Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
- Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας. 
- Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
- Μεταποίηση των υποπροϊόντων. 
- Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 
- Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 
Επισημαίνεται ότι, το τελικό προϊόν πρέπει να υπάγεται στο Παράρτημα I της Σ.Λ.Ε.Ε.. 
Επιλέξιμες προς στήριξη είναι: 
Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης 
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 
Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την 
υλοποίηση μίας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες 
μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού. 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου είναι  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των 
υπό σύσταση εταιρειών καθώς και  επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ. 
Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που 
διαφοροποιείται αναλόγως  της χωροθέτησης της Πράξης  και της κατηγορίας του 
Δικαιούχου 
Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος 
προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και να μην 
υπερβαίνει τα 4.000.000 €. 
 
 
Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο 
http://www.ependyseis.gr 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.08.2021 & ώρα 12.00 
 Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) του γ’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 15.10.2021 & ώρα 14.00 
 
 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων  ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα 
παράτασης 



Ενημέρωση και Πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό 

παρέχονται από :  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ 

 Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα 

 

Ι. Κουντουράκης Τηλ. : 213 150 11 86 Email : ikountourakis@mou.gr 

Α. Σωτηρόπουλος Τηλ. : 213 150 11 81 Email : asotiropoulos@mou.gr  

Ε. Διονυσοπούλου Τηλ. : 213 150 11 75 Email : edionys@mou.gr 
 

 
 


