
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 
 
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενημερώνει ότι  έχει εκδοθεί 
(ΑΔΑ:ΨΣΩ14653ΠΓ-ΑΣΔ) η 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις 
στην Υδατοκαλλιέργεια» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 
 
 Η Πρόσκληση αφορά σε: 
 Α. Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και 
τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων 
συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των 
κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών. 
Β. Εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση 
της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται 
από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων εξυγίανσης / αποστολής/ αποκελύφωσης 
οστρακοειδών. 
Γ. Κατασκευή νέων ΙΧΣ και εγκαταστάσεων παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και 
εκσυγχρονισμό  υφιστάμενων ΙΧΣ και εγκαταστάσεων παραγωγής γόνου. 
Δ. Κατασκευή νέων ή επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης. 
Ε. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε 
τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων 
συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές. 
ΣΤ. Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας. 
Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερες της μίας 
ενέργειας με εξαίρεση την ενέργεια της ίδρυσης νέας παραγωγικής εγκατάστασης, η οποία 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί από κοινού με ενέργειες εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή 
μετεγκατάστασης της ίδιας εγκατάστασης. 
 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.2.2 και 4.2.4 - Παραγωγικές 
επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια είναι : Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, 
συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά 
τους κάτωθι όρους : 
-Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας. 
-Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης. 
-Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της. 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών. 
 
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 
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. 
 
Η ένταση της ενίσχυσης διαφοροποιείται αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων, της 
χωροθέτησης των Πράξεων 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 3.000.000 €. 



Στις υποβαλλόμενες επενδυτικές προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται δαπάνες που 
ανήκουν και στα δύο Μέτρα της Απόφασης σε ένα ενιαίο προϋπολογισμό, εντός των 
ανωτέρω ορίων. 
 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ημερομηνία 
εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών), 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 
Μιχαλακόπουλου 103 
115 27 Αθήνα 
Ι. Κουντουράκης, Τηλ. : 213 150 11 86, E-mail : ikountourakis@nou.gr 
Α. Σωτηρόπουλος, Τηλ. : 213 150 11 81, E-mail : asotiropoulos@mou.gr 
Ε. Διονυσοπούλου, Τηλ. : 213 150 11 75,  E-mail : edionys@mou.gr 
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