
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2635 
Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στή-

ριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών 

Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμμα-

τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 

2014- 2020». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του 

ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

2. Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 45 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και ισχύει.

3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργεί-
ων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α΄ 20) όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Την υπ’ αριθ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066/Β/2016) 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με θέμα: «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσι-
ών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

7. Της υπ’ αριθ Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρί-
τση» (ΦΕΚ Β 3722) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 
Υ226 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 4233).

8. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοι-
νών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

9. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την κατάργηση του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

10. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως κάθε φορά.

11. Τον Καν. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.

12. Τον Καν. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

13. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση 
της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ-
ματισμού 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των δικαι-
ούχων, των δράσεων και υποδράσεων και των σχετικών 
ποσοστών ενίσχυσης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 
«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπι-
κής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 
(CLLD/LEADER)» του Μέτρου 19 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στο πλαίσιο του υπομέτρου 19.2 μπορούν να υλοποι-
ηθούν α) δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες 
συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη 
της τοπικής οικονομίας, και β) ιδιωτικού χαρακτήρα πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα 
και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τρι-
τογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Το σύνολο των 
παρεμβάσεων που εντάσσονται και υλοποιούνται μέσω 
των τοπικών προγραμμάτων συμβάλουν στην επίτευξη 
των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής και 
είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο κάθε εγκε-
κριμένο τοπικό πρόγραμμα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α και Β βαθμού και φορείς τους, 
Φορείς Δημοσίου Τομέα, ιδιωτικοί φορείς με καταστατι-
κό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλε-
ξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Η ίδια η ΟΤΔ μπορεί 
επίσης να είναι δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 
2 στοιχείο 10 καν. (ΕΕ) 1303/2013 εφόσον αφορά σε 
έργο με συλλογική ή εδαφική διάσταση ή δημιουργεί 
ένα πλαίσιο (μελέτες, υποδομές, κατάρτιση κ.λπ.) που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων, βάσει και του 
σχετικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, οι ΟΤΔ δύναται 
να εξειδικεύουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο 
δράσεων ή υπο-δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμέ-
νης τοπικής τους στρατηγικής.

Άρθρο 3 
Δράσεις και υπο-δράσεις που συγχρηματοδοτού-
νται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2

Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υπο-δράσεις που δύ-
ναται να υλοποιηθούν, μέσω του Μ19.2 «Στήριξη υλο-
ποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης 
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 
είναι οι ακόλουθες:

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης
19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων τομέα και ενημέρωσης 

στο γεωργικό και το δασικό τομέα.
19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ 

αγροτικών περιοχών

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας περιοχή εφαρμογής σε εξειδι-
κευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους.

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με απο-
τέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών 
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του του-
ρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιο-
τεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η με-
ταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για 
την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθ-
μοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυ-
λειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση 
ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση 
της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων 
της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας 
και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα 
μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ει-
δών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτι-
κού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, 
πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.6 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

19.2.4 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε 
αγροτικές περιοχές.

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέ-
κταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
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πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παι-
δικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.).

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε 
υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουρι-
στικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.).

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύ-

σεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυ-
σικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων 
και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβα-
νομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, 
καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών 
κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λπ.).

19.2.4.6 Στήριξη για επενδύσεις που στοχεύουν στη 
μετεγκατάσταση κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
εξαιρουμένων του εκσυγχρονισμού και της αύξησης 
παραγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων.

19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον 
πρωτογενή τομέα.

19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτη-
νοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

19.2.5.2 Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και 
αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά έργα, ομβρο-
δεξαμενές κ.λπ.).

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών.
19.2.6.1 Πρόληψη και αποκατάσταση δασών και δα-

σικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές κατα-
στροφές και καταστροφικά συμβάντα.

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και 
στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών 
προϊόντων

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων.
19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα).
19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διερ-

γασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και 
της δασοπονίας.

19.2.7.3 Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για 
διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή 
χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την 
ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, 
που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

19.2.7.4 Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό 
το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή 
σε αυτή.

19.2.7.5 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριο-
τήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την εκπαίδευση 
σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή. 

19.2.7.6 Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτή-
των σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική 
περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη και τη γεωργία που 
στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες.

19.2.7.7 Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων 
της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη 
και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών.

19.2.7.8 Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλ-
λοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτι-
κές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής δια-
χείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

Άρθρο 4 
Είδος της ενίσχυσης και ποσά στήριξης

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή 
επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων πα-
ρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € εκτός 
των έργων που αφορούν διαχείριση στερεών / υγρών 
αποβλήτων, καθώς και έργων ύδρευσης, στα οποία ο 
συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 
2.000.000 €. Για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες 
ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 50.000 € για έργα δημόσιου χαρακτήρα και 
τις 100.000 € για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Ως άυλες 
πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις οι οποίες δεν αφο-
ρούν στη δημιουργία υποδομών ή σε επενδύσεις.

Άρθρο 5 
Ποσοστά στήριξης

Τα ποσοστά στήριξης ανά δράση είναι σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα:

Δράση Νομική βάση 

καθεστώτος ενίσχυσης

Ένταση ενίσχυσης

19.2.1 Άρθρο 38 

Καν. (ΕΕ) 702/2014

100% των επιλέξιμων δαπανών (όσον 

αφορά στο δασικό τομέα)

Άρθρο 47 

Καν. (ΕΕ) 702/2014

60-70% των επιλέξιμων δαπανών 

(όσον αφορά στις ΜΜΕ αγροτικών 

περιοχών)

Καν. (ΕΕ) 1305/2013 100% των επιλέξιμων δαπανών (όσον 

αφορά στο γεωργικό τομέα)

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 100% των επιλέξιμων δαπανών (ανε-

ξάρτητα τομέα που αφορά η μεταφο-

ρά γνώσης και η ενημέρωση, για πρά-

ξεις με προϋπολογισμό έως 20.000 €)

19.2.2 Καν. (ΕΕ) 1407/2013 Έως 65% των επιλέξιμων δαπανών

19.2.3 Καν. (ΕΕ) 1305/2013, 

Παρ. ΙΙ

40-50-75% των επιλέξιμων δαπανών 

ανάλογα με την κατηγορία ενισχυόμε-

νης περιφέρειας, για μεταποίηση από 

γεωργικό σε γεωργικό προϊόν

Άρθρο 44 

Καν. (ΕΕ) 702/2014

20-50% των επιλέξιμων δαπανών, 

για μεταποίηση από γεωργικό σε μη 

γεωργικό προϊόν, ανάλογα με την 

ενισχυόμενη περιφέρεια

Άρθρο 14 

Καν. (ΕΕ) 651/2014

20-55% των επιλέξιμων δαπανών 

σχετικά με περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις, ανάλογα με την ενισχυό-

μενη περιφέρεια

Άρθρο 22 

Καν. (ΕΕ) 651/2014

65% των επιλέξιμων δαπανών σχε-

τικά με ενισχύσεις για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις
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19.2.4 Καν. (ΕΕ) 1305/2013 100% των επιλέξιμων δαπανών, εφό-

σον αφορά σε δράσεις που σχετίζονται 

με γεωργικά προϊόντα (Παράρτημα Ι 

ΣΛΕΕ)

Άρθρο 53 

Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 55 

Καν. (ΕΕ) 651/2014 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 56 

Καν. (ΕΕ) 651/

2014 19.2.5 

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

19.2.5 Άρθρο 17 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013

100% των επιλέξιμων δαπανών, εφό-

σον αφορά σε δράσεις που σχετίζονται 

με γεωργικά προϊόντα (Παράρτημα Ι 

ΣΛΕΕ)

19.2.6 Άρθρο 34 

Καν. (ΕΕ) 702/2014

Έως 100% των επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 37-41 

Καν. (ΕΕ) 702/2014

40-50-75% των επιλέξιμων δαπα-

νών, ανάλογα με την ενισχυόμενη 

περιφέρεια

Καν. (ΕΕ) 1407/2013 Έως 65% των επιλέξιμων δαπανών

19.2.7 Καν. (ΕΕ) 1407/2013 Έως 65% των επιλέξιμων δαπανών

Άρθρο 6 
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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