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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.4.4

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Αρκαδίας  ενημερώνει ότι  έχει εκδοθεί 
(ΑΔΑ:6ΙΔΩ4653ΠΓ-2ΨΖ)  η 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

 Η Πρόσκληση αφορά στην Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, την Μηχανολογική ή/και 
κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης και τον Εκσυγχρονισμό ή 
μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Οι διαδικασίες μεταποίησης αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των προϊόντων και 
περιλαμβάνουν: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, 
το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την 
προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.
 
Δικαιούχοι είναι  Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές 
Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση 
Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό 
σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

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 4.000.000 €.

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
Τηλ. 213 150 11 51
➢ Ι. Κουντουράκης, Τηλ. : 213 150 11 86, E-mail : ikountourakis@mou.gr
➢ Α. Σωτηρόπουλος, Τηλ. : 213 150 11 81, E-mail : asotiropoulos@mou.gr
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➢ Ε. Διονυσοπούλου, Τηλ. : 213 150 11 75, E-mail : edionys@mou.gr
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