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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γνωστοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα

Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για
την  υποβολή  αιτήσεων  ενίσχυσης  –  χρηματοδότησης  στα  Μέτρα  3.2.2  και  4.2.4  «Παραγωγικές
Επενδύσεις  στην  Υδατοκαλλιέργεια»  του  ΕΠΑΛΘ 2014-2020  (κωδ.  πρόσκλησης:  αρ.  48.1,  αριθ.
πρωτ. 1405/26-09-2017, ΑΔΑ:67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ). 

Στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου 3.2.2 εντάσσονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:

 Παραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
 Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των 

εκτρεφόμενων ειδών
 Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

 Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία 
των εκτροφείων από τους θηρευτές

 Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την 
πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

 Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών
υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην 
πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης

 Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών
δραστηριοτήτωνΠαραγωγικότητα. Αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

 Διαφοροποίηση. Αφορά στη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των 
εκτρεφόμενων ειδών
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 Εκσυγχρονισμός, Αφορά στον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των 
εργαζομένων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

 Υγεία των ζώων. Αφορά στη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την 
καλή διαβίωση των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς εξοπλισμού για την προστασία 
των εκτροφείων από τους θηρευτές

 Ποιότητα των προϊόντων. Αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την 
πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

 Αποκατάσταση. Αφορά στην αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών
υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην 
πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης

 Συμπληρωματικές δραστηριότητες. Αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων

και στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου 4.2.4 εντάσσονται τα παρακάτω είδη Πράξεων:

 Ενεργειακή απόδοση. Αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των 

επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως: 
 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. 

 Εκσυγχρονισμός 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. 

 Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων
ΙΧΣ και παραγωγής γόνου. 

 Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης. 
 Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές

λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας,  καθώς και  εγκαταστάσεων συσκευασίας των
προϊόντων που προέρχονται από αυτές. 

 Κατασκευή  υποστηρικτικών  εγκαταστάσεων  για  την  εξυπηρέτηση  των  μονάδων
υδατοκαλλιέργειας. 

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών,
συλλογικοί  φορείς  ή  φορείς  Αυτοδιοίκησης  και  λοιπές  Οργανώσεις,  καθώς επίσης  και  Ανώτατα
Εκπαιδευτικά  ή  Ερευνητικά  Ιδρύματα  και  άλλοι  δημόσιοι  φορείς  που  έχουν  την  ευθύνη
πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το
κόστος της. 

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των Μέτρων είναι η 23-10-2015.  
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των

20.000 ΕΥΡΩ και να μην υπερβαίνει τα 5.000.000 ΕΥΡΩ.  

Οι  αιτήσεις  χρηματοδότησης,  υποβάλλονται  από τους δυνητικούς  δικαιούχους,  μέσω του
Πληροφοριακού  Συστήματος  Διαχείρισης  Κρατικών  Ενισχύσεων  (ΠΣΚΕ),  κάνοντας  χρήση  του
τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότηση, που λειτουργεί στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο
ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης είναι η 10-10-2017 & ώρα 12:00

Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης είναι η 10-01-2018 & ώρα 14:00



Ενημέρωση  και  πληροφορίες  για  την  πρόσκληση  στους  ενδιαφερόμενους  και  στο  κοινό
παρέχονται από τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στο τηλέφωνο 2131501151 και τα στελέχη
της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στα τηλέφωνα 2131501186, 2131501181 & 2131501160.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

α.α.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΟΤΗ


