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Πλαίσιο 
Υλοποίησης 

Υποδράση Ποσοστό επιχορήγησης Επιλεξιμότητα δαπανών Παρατηρήσεις 

Καν. 
1305/2013 

19.2.1.1  Άρθρο 14: 100% έως 20.000,00€ 

Από την ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος (12-12-2016) 
μόνο οι Γενικές Δαπάνες.  

Από την οριστική υποβολή των 

αιτήσεων οι υπόλοιπες δαπάνες. 

Γεωργικός Τομέας 

19.2.3.1  

40%: Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις Αττική  

75%: Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους (αφορά μόνο σε Κύθηρα και 

Αντικύθηρα)  

Η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών 
αρχίζει μετά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης και με την ευθύνη του 
δικαιούχου 

Επενδύσεις άρθρου 17 καν. 
1305/2013. 

 

Καν. 
651/2014 

19.2.3.3                                         
19.2.3.4                     

19.2.3.5  

Επενδύσεις άρθρου 14:  

40%: Μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις Αττική 

Επενδύσεις άρθρου 22: 

65%: Μη εισηγμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν έως 5έτη χωρίς διανομή κερδών.  

Η επιλεξιμότητα όλων των δαπανών 
αρχίζει μετά την υποβολή της αίτησης 
στήριξης και με την ευθύνη του 

δικαιούχου  

Τηρείται ο χαρακτήρας κινήτρου 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Κανονισμού, για τις περιπτώσεις 
επενδύσεων του άρθρου 14 του 

Κανονισμού (περιφερειακές 
ενισχύσεις).   

Καν. 
1407/2013 

19.2.1.1   
19.2.1.2  

100% έως 20.000,00€  
Από την ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος (12-12-2016), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Δασικός Τομέας (19.2.1.1) 

19.2.2.2 

19.2.6.2 

40%: Αττική  

75%: Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (αφορά μόνο σε Κύθηρα – 
Αντικύθηρα)  

Από την ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος (12-12-2016), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

19.2.2.6 

40% Αττική  

75% Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους (αφορά μόνο σε Κύθηρα – 
Αντικύθηρα) για επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων 

(άρθρο 17 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

65% για πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 19 του 

Καν. (ΕΕ) 1305/2013.  

Από την ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος (12-12-2016), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ν. 4235/2014 και ΚΥΑ 543/ 
34450/24-3-2017. Η επενδυτική 
Πράξη θα πρέπει να αφορά μόνο 
σε ένα από τα δύο άρθρα (17 ή 
19 του Καν. 1305/2013.  

19.2.2.3 
19.2.2.4 
19.2.7.3   

Έως 65%  

Από την ημερομηνία έγκρισης του 
τοπικού προγράμματος (12-12-2016), 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 

 


