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Θέμα : «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, 

τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 2 του Μέτρου 3.4.3 – 

«Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, 

«Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».  

 

 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

& 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

            Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις εθνικές διατάξεις: 

 

1. Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης». (Α΄ 

133). 

2. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Ά 138) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του π.δ 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’15). 
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3α. Του Π.Δ. 83/2019 (Α’121) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.        

4. Του Π.Δ. 68/31.08.2021  «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και 

Υφυπουργών»(Ά 155). 

5. Της με αριθ.Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901/Β/9-7-2019) Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση 

θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».  

6. Της υπ’ αριθμ. 6310/09.09.2021 Απόφασης Πρωθυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Συμεών 

Κεδίκογλου», (΄Β 4190).   

7. Της υπ΄ αριθμ. 51875/07.05.2021 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).    

8. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» ( Ά 265), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 

69 αυτού. 

9. Του ν.. 4282/2014  «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις»(Ά 182).  

10. Της υπ’ αριθ. 134453/23.12.2015 (΄Β 2857) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για 

τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 

(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 

(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)». 

11. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 1393/25-10-2016 (΄Β3501) με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως 

ισχύει. 

12. Της υπ’ αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 ( Β 5968) Απόφασης αντικατάστασης της με 

αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.16) Υπουργικής 

Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες 

Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως ισχύει. 

13. Της υπ' αριθ. 99/23.01.2017 (Β 309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα 

δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 

καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 

71 του Ν. 4314/2014)»  
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14. Της υπ’ αριθμ. 3866/78486/17.07.2015 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος 

επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β’ 1587). 

15. Της με αριθμ. 1177/01.08.2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών 

στην Ελλάδα 2014-2020.  

 

2.   Τις Eνωσιακές διατάξεις : 

 

1. Του Καν(ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου «περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 

πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, 

τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 και (ΕΚ) 

αριθμ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 

1447/1999.  

2. Του Καν(ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου 

της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 

847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, 

(ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) 

αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, (ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των 

κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1966/2006. 

3. Του Εκτελεστικού Καν(ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί της 

θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 

της ΚΑΠ.      

4. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί 

καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και 

περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την 

κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για 

την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την 

τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και 

την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000.   

6. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών 
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(ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 

2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών 

του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) 

αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1242/2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις 

πράξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς 

και της ανάγκες σε δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του Καν(ΕΕ)288/2015 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ) αριθμ. 508/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον αφορά τη 

χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι 

αιτήσεις.  

11. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό των 

κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται 

στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του ΕΤΘΑ. 

12. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που 

αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως τροποποιείται και 

ισχύει. 

13. Της αριθ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες 

γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και 

Υδατοκαλλιέργειας». 

14. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014 , για τον 

καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020 
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15. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, 2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των 

προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 

16. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον 

αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς 

και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης. 

 

3. Την ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης 

του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το 

πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε 

από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην 

εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 

προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις-πράξεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά 

ενίσχυσης του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων  

εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το 

πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον 

επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα 

της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 68, παρ. 3), της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως εξής : 

 

Άρθρο 1 

Υπαγόμενες Πράξεις 

 

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 

3.4.3, – «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων  εκμετάλλευσης του 

τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος 

που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της 

Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της 
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υδατοκαλλιέργειας», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 68, παρ. 3) και συγκεκριμένα στις εξής 

υποδράσεις : 

Υποδράση (α) : «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας  

 

Υποδράση (β) : «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας  

    

    Η επιλεξιμότητα των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται για οικονομική ενίσχυση στο 

πλαίσιο του Μέτρου 3.4.3, Δράση 2, αρχίζει από την 24η Φεβρουαρίου 2022. 

 

    Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της οικονομικής 

αποζημίωσης στους δικαιούχους, θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και θα είναι ακριβής, δίκαιη και ισότιμη ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η επαλήθευσή 

της, όπως ορίζει το άρθρο 96, του Καν(ΕΕ)508/2014.  

 

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2, - 

«Χρηματική αποζημίωση των φορέων  εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε 

λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά 

της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας», είναι : 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

οι οποίοι : 

(i) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό 

Πρόγραμμα ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της 

προτεινόμενης Πράξης, 

(ii) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως 

δ) και την παρ. 3, του  άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη 

δήλωση του αιτούντα , σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, 

(iii) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση της 

οικονομικής δραστηριότητάς τους, 

       και ειδικότερα :  

 

Υποδράση (α) : 

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων : 
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α. Είναι νηολογημένα ως ενεργά και εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ  

και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), ή εγγεγραμμένα στα Λεμβολόγια των 

κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών υδάτων) και τα στοιχεία 

της άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία 

του ΕΑΜ.  

β. Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης για ένταξη, όσο και καθ’ όλη την περίοδο για την οποία αιτούνται οικονομική ενίσχυση 

λόγω των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 

γ. Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα 

επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. 

 

Υποδράση (β) : 

 

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που 

βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και για τις οποίες κατέχουν το σύνολο των προβλεπόμενων 

για τη λειτουργία τους εγκρίσεων και αδειών , τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

ένταξη, όσο και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται οικονομική ενίσχυση λόγω των επιπτώσεων 

του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. 

 

Άρθρο 3 

Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά ενίσχυσης-χρηματοδότησης 

 

Το Μέτρο 3.4.3 -  «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων  

εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για 

το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από 

τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική 

αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε 

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης 

δαπάνης της Πράξης. 

 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 
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Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 
 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων 

 
 
 
 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ι. 

 
 
 
 
 

 Ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 
 
 
 
 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Σ. 
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