
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, που 
επιθυμούν να υπαχθούν για οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.4 
«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020, να 
υποβάλουν Αιτήσεις Ενίσχυσης – χρηματοδότησης για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα 
αυτό και αφορούν στα παρακάτω Είδη Πράξεων : 
 
ΜΕΤΡΟ 3.4.4 Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας : 

 
Είδη Πράξεων : 
 
ü Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
ü Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας. 
ü Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
ü Μεταποίηση των υποπροϊόντων. 
ü Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. 
ü Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης. 

 
Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μ’εσω της υλοποίησης των 
ακόλουθων ενεργειών :  
 
ü Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης. 
ü Μηχανολογική ή/ και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 
ü Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης. 

 
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων που θα ενισχυθούν 
πρέπει να είναι άνω των 20.000 (€) και να μην υπερβαίνει τα 8.000.000 (€). Ως μέγιστη 
διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα δύο (2) έτη με ημερομηνία εκκίνησης την 
ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.4, είναι φυσικά ή Nομικά 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. 
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ. 
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 23-03-
2018. Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια, με ένταση οικονομικής ενίσχυσης 
που διαφοροποιείται από 50% έως 85% αναλόγως: 
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• Της κατηγορίας του δικαιούχου. 
• Της χωροθέτησης των Πράξεων (Δηλαδή αν υλοποιούνται στα Απομακρυσμένα 

Ελληνικά νησιά). 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε), που λειτουργεί 
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, από 02-09-2019 και ώρα 12.00 μέχρι 15-11-2019 
και ώρα 14.00. Ο φορέας υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρεωτικών 
πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας, μέσω της οποίας η Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΛ.Θ. θα αποστέλλει στο φορέα το σύνολο των 
απαιτούμενων εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα χρηματοδότησης. 
Ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός Δικαιούχος της Πράξης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την υποβολή της αίτησης στο Π.Σ.Κ.Ε, οφείλει να καταθέσει στην Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΑΛ.Θ. 
πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM σε περιβάλλον 
WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ.Θ. (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 ΑΘΗΝΑ, στα Τηλ. 213 
1501151, 213 1501186 κ. Κουντουράκης, 213 1501181 κ. Σωτηρόπουλος & 213 1501175 κ. 
Διονυσοπούλου). 
 
 
 
 
 

                                    Μ.Ε.Α. 
                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                               Κ.α.α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Μ.Μ.Ε. της Π. Ενότητας Βοιωτίας  Εδρες τους 
       (Με την παράκληση να το δημοσιεύσουν / ανακοινώσουν αδαπάνως για την Υπηρεσία). 
 

2. Δήμους της Π. Ενότητας Βοιωτίας  Εδρες τους 
 
 

 
Κοιν.  :    Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΑΛ.& Θ. 

         Μιχαλακοπούλου 103    11527 ΑΘΗΝΑ 
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