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2. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Καν

651/2014 της Επιτροπής), εφεξής ΓΑΚ, της υπ΄ αρ. 119126/2021 απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), εφεξής ΣΔΕ 

καθώς και οι κάτωθι ορισμοί: 

ΟΡΟΣ 

Ενίσχυση Κάθε 

παράγραφος 1 της Συνθήκης

Μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις ή ΜΜΕ 

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I 

του ΓΑΚ

Μεγάλες επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 

παράρτημα I

Προβληματική επιχείρηση Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που 

δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορικ

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

εγγεγραμμένου της κεφ

ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα 

αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως 

μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό 

σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει τ

κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος 

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 

εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ

«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από 

έκδοση υπέρ το άρτιο.

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που 

δεν έχει συμπληρώσει τ

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικο

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, 

λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρ

διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Καν

651/2014 της Επιτροπής), εφεξής ΓΑΚ, της υπ΄ αρ. 119126/2021 απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), εφεξής ΣΔΕ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Γενικοί ορισμοί (Άρθρο 2, ΓΑΚ) 

Κάθε μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 107 

παράγραφος 1 της Συνθήκης 

επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I 

του ΓΑΚ 

επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 

παράρτημα I του ΓΑΚ 

Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις 

εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που 

δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό 

ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα 

αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως 

μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό 

σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου 

κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος 

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 

εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλ

«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από 

έκδοση υπέρ το άρτιο. 

εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που 

δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, 

λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας 

διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, (Καν. 

651/2014 της Επιτροπής), εφεξής ΓΑΚ, της υπ΄ αρ. 119126/2021 απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), εφεξής ΣΔΕ 

μέτρο που πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 107 

επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I 

επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 

Η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες 

εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που 

δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

ή της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

αλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό 

ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα 

αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως 

μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό 

ο ήμισυ του εγγεγραμμένου 

κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος 

«εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη 

εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ) και ο όρος 

«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από 

εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που 

ριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

ύ κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 

δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του 

κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, 

μογή της παρούσας 

διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 
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ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ

γ) εάν πρόκειται για ετα

διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη 

διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει

δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης 

ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία 

δύο έτη:

 1) ο 

 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

Έναρξη των εργασιών Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της 

εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά 

δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε 

άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την 

επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές

λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται 

έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» 

νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται 

άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση

Ένταση ενίσχυσης Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

επιβαρύνσεων

Ενισχυόμενες περιοχές Οι περιοχές που προσδιορίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων που έχει εγκρ

παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 1ης 

Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά τις 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021, και οι περιοχές που προσδιο

περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 

1ης Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 όσον αφορά τις 

περιφερειακές ενισχύσεις π

Ημερομηνία χορήγησης 

της ενίσχυσης 

Η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να 

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς

Ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού 

Τα στοιχεία 

παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό

Άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

τεχνογνω

Ορισμοί για Περιφερειακές Ενισχύσεις (άρθρο 14, ΓΑΚ)

ΟΡΟΣ 

Περιφερειακές 

επενδυτικές ενισχύσεις 

Οι περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για 

αρχική επένδυση για νέα οικονομική 

Καθεστώς που στοχεύει σε 

περιορισμένο αριθμό 

Το καθεστώς που καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής λιγότερων από πέντε τάξεων (τετραψήφιος αριθμητικός 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη 

διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της· 

εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και 

δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης 

ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης· 

εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία 

δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι 

υψηλότερος του 7,5 και 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

Το πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών 

εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά 

δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε 

άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την 

επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές

λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται 

έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» 

νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται 

άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση 

ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

επιβαρύνσεων 

περιοχές που προσδιορίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων που έχει εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 1ης 

Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά τις 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 

2021, και οι περιοχές που προσδιορίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 

1ης Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 όσον αφορά τις 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021

ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να 

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς

στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 

παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό 

στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία 

Ορισμοί για Περιφερειακές Ενισχύσεις (άρθρο 14, ΓΑΚ) 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για 

αρχική επένδυση για νέα οικονομική δραστηριότητα 

καθεστώς που καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής λιγότερων από πέντε τάξεων (τετραψήφιος αριθμητικός 

 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 

ιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη 

διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

ενίσχυση διάσωσης και 

δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης 

ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 

εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία 

δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

έναρξης των κατασκευαστικών 

εργασιών που αφορούν την επένδυση είτε της πρώτης νομικά 

δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού είτε 

άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την 

επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η 

λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται 

έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές, ως «έναρξη των εργασιών» 

νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται 

ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

περιοχές που προσδιορίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών 

ιθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 1ης 

Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 όσον αφορά τις 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 

ρίζονται σε εγκεκριμένο χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για την περίοδο από 

1ης Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 όσον αφορά τις 

ου χορηγούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2021 

ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να 

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς 

ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 

στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για αρχική επένδυση ή για 

 

καθεστώς που καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής λιγότερων από πέντε τάξεων (τετραψήφιος αριθμητικός 
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συγκεκριμένων τομέων 

οικονομικής 

δραστηριότητας 

κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE 

αναθ. 2

Αρχική επένδυση 
α) η επένδυση σε ενσώματα και άυ

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση 

της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθε

αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης

β) η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε 

αγορασθεί 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας 

επιχείρησης

Ίδια ή παρεμφερής 

δραστηριότητα 

Κάθε 

αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων NACE 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και 

ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με 

ειδικούς στα

Αρχική επένδυση για νέα 

οικονομική 

δραστηριότητα 

α) η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με 

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη 

διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

υπό τ

παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην 

εγκατάσταση

β) η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε 

επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν 

δεν είχε αγο

έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα 

δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων 

στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που 

ασκούνταν στην επιχειρηματι

Μεγάλο επενδυτικό έργο Η αρχική επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50

υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

ισχύουν την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης

Μετεγκατάσταση Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από 

επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της 

συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος

συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση). 

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην 

ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο 

σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες το

και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε 

μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE 

αναθ. 2· 

η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με 

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση 

της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη 

αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

επιχειρηματικής εγκατάστασης· ή 

η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε 

αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας 

επιχείρησης· 

Κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος 

αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

μβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων NACE — αναθεώρηση 2 και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και 

ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με 

ειδικούς στατιστικούς τομείς  

η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με 

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη 

διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή 

παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην 

εγκατάσταση· 

η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε 

επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν 

δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν 

έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα 

δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων 

στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που 

ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν από την αγορά

Η αρχική επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50

υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

ισχύουν την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης· 

Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από 

επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της 

συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος

συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση). 

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην 

ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο 

σκοπό και καλύπτει τις απαιτήσεις ή τις ανάγκες του ίδιου τύπου πελατών 

και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε 

μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ

 

κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE 

λα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με 

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση 

της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

ί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη 

αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης 

η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε 

και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται 

με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας 

δραστηριότητα που εμπίπτει στην ίδια τάξη (τετραψήφιος 

αριθμητικός κωδικός) της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων NACE αναθ. 2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

μβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των 

αναθεώρηση 2 και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και 

ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με 

η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σχετικά με 

τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη 

διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, 

ην προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα δεν είναι η ίδια ή 

παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν προηγουμένως στην 

η απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε 

επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν 

ρασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν 

έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα 

δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων 

στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που 

κή εγκατάσταση πριν από την αγορά· 

Η αρχική επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ, 

υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

Μεταφορά της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας ή μέρους αυτής από 

επιχειρηματική εγκατάσταση στο έδαφος συμβαλλόμενου μέρους της 

συμφωνίας ΕΟΧ (αρχική εγκατάσταση) σε επιχειρηματική εγκατάσταση 

στην οποία πραγματοποιείται η ενισχυόμενη επένδυση στο έδαφος άλλου 

συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ (ενισχυόμενη εγκατάσταση). 

Μεταφορά υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία στην αρχική και στην 

ενισχυόμενη εγκατάσταση εξυπηρετεί, τουλάχιστον εν μέρει, τον ίδιο 

υ ίδιου τύπου πελατών 

και χάνονται θέσεις εργασίας στην ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα σε 

μία από τις αρχικές εγκαταστάσεις του δικαιούχου στον ΕΟΧ· 



9 

Τουριστικές 

δραστηριότητες 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες κατά την έννοια της NACE αναθ. 2:

α) NACE 55: Καταλ

β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες

δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) NAC

και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Χάρτης Περιφερειακών 

Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 

Κατάλογος των ελληνικών περιφερειών που έχουν οριστεί ως επιλέξιμες 

για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγ

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται 

τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για 

αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της χώρας

Ορισμοί για την παρούσα πρόσκληση

ΟΡΟΣ 

Αίτηση ενίσχυσης Η αίτηση υπαγωγής στη Υπομέτρο η οποία περιλαμβάνει την αίτηση, την 

Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος ΙV και τον φάκελο υποψηφιότητας. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του 

παραρτήματος VI και τα δικαιολογητικά του πα

Επενδυτικό Σχέδιο – 

Οικονομοτεχνική μελέτη: 

Το κείμενο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος VI και 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 

επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ενιαίο επενδυτικό σχέδιο  Για την εφαρμογή του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται 

κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο 

ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εν

έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια 

περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για 

τη θέσπιση μιας κοινής ονοματο

μονάδων (NUTS) (L 154) (αρ. 14 παρ. 13 Γ.Α.Κ.). Οι παρεχόμενες σε κάθε 

φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν 

μπορεί να υπερβούν

ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα σαράντα πέντε εκατομμύρια 

(45.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του 

Γ.Α.Κ. Οι περιο

υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την 

έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά 

υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με τ

απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται 

αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

Συνεργαζόμενες 

Επιχειρήσεις 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό από 

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ι ακόλουθες δραστηριότητες κατά την έννοια της NACE αναθ. 2:

NACE 55: Καταλύματα 

NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 

NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων 

και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 

NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

Κατάλογος των ελληνικών περιφερειών που έχουν οριστεί ως επιλέξιμες 

για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγ

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται 

τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για 

αρχικές επενδύσεις στις περιφέρειες της χώρας· 

Ορισμοί για την παρούσα πρόσκληση 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Η αίτηση υπαγωγής στη Υπομέτρο η οποία περιλαμβάνει την αίτηση, την 

Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος ΙV και τον φάκελο υποψηφιότητας. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του 

παραρτήματος VI και τα δικαιολογητικά του παραρτήματος II

Το κείμενο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος VI και 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 

επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Για την εφαρμογή του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται 

κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο 

ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων, η οποία αρχίζει εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια 

περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για 

τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών 

μονάδων (NUTS) (L 154) (αρ. 14 παρ. 13 Γ.Α.Κ.). Οι παρεχόμενες σε κάθε 

φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν 

μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) 

ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα σαράντα πέντε εκατομμύρια 

(45.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του 

Γ.Α.Κ. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία 

υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την 

έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά 

υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με τ

απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται 

αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό από 

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο 

 

ι ακόλουθες δραστηριότητες κατά την έννοια της NACE αναθ. 2: 

NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 

E 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων 

NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

Κατάλογος των ελληνικών περιφερειών που έχουν οριστεί ως επιλέξιμες 

για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και έχουν λάβει την έγκριση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ορίζονται 

τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων που δύνανται να χορηγούνται για 

Η αίτηση υπαγωγής στη Υπομέτρο η οποία περιλαμβάνει την αίτηση, την 

Υπεύθυνη Δήλωση του παραρτήματος ΙV και τον φάκελο υποψηφιότητας. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του 

ραρτήματος II 

Το κείμενο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος VI και 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 

επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

Για την εφαρμογή του παρόντος, ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται 

κάθε πρόσθετη αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο 

ομίλου), περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων 

τός τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στην ίδια 

περιφέρεια (Nuts 3) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 για 

λογίας των εδαφικών στατιστικών 

μονάδων (NUTS) (L 154) (αρ. 14 παρ. 13 Γ.Α.Κ.). Οι παρεχόμενες σε κάθε 

φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν 

σωρευτικά τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) 

ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα σαράντα πέντε εκατομμύρια 

(45.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του 

ρισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία 

υπάγονται στο παρόν και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την 

έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου του. Ως ποσό ενίσχυσης, ανά 

υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, λαμβάνεται υπόψη το εγκριθέν με την 

απόφαση υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται 

αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό από 25-50% σε άλλες 

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο 
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αριθμός των ΕΜΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής των φυσικών προσώπων ή 

των εταιρειών.

Συνδεδεμένες 

Επιχειρήσεις 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες πο

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό >50% σε άλλες επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός ΕΜΕ 

της συνδεδεμένης, κατά το 100%.

Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες

μετέχουν σ’ αυτή, μπορούν να μετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις με 

ποσοστό συμμετοχής <25%.

Αγροδιατροφική αλυσίδα Δομή που προσδίδει αξία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα όλους εκείνους τους 

εσωτερι

για την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και την εξασφάλιση της 

παραγωγής και διανομής προϊόντων στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Βιώσιμο επιχειρηματικό 

σχέδιο 

Η χρηματοδότηση που παρέχεται στις επ

σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες 

σχετικά με το προϊόν, τις πωλήσεις και την εξέλιξη της κερδοφορίας και 

καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα

Καινοτομία Η εφαρμοσμένη 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

εφαρμογής

Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός 

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο 

αντίκτυπος των τεχνολογιών στην κοινωνία. Ενδεικτικά αφο

α) Τις ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 

υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεχνολογίες που 

επηρεάζουν τομείς όπως ο αγροδιατροφικός κλάδος, η εργοστασιακή 

παραγωγή κ.ά., μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων

β) Οι τεχν

διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων, 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και στη διάθεση 

νέων υπηρεσιών και προιόντων στην αγορά
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αριθμός των ΕΜΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής των φυσικών προσώπων ή 

των εταιρειών. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες πο

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό >50% σε άλλες επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός ΕΜΕ 

της συνδεδεμένης, κατά το 100%. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες

μετέχουν σ’ αυτή, μπορούν να μετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις με 

ποσοστό συμμετοχής <25%. 

Δομή που προσδίδει αξία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα όλους εκείνους τους 

εσωτερικούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας 

για την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και την εξασφάλιση της 

παραγωγής και διανομής προϊόντων στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Η χρηματοδότηση που παρέχεται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις βασίζεται 

σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες 

σχετικά με το προϊόν, τις πωλήσεις και την εξέλιξη της κερδοφορίας και 

καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα

Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

εφαρμογής 

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο 

αντίκτυπος των τεχνολογιών στην κοινωνία. Ενδεικτικά αφο

Τις ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 

υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεχνολογίες που 

επηρεάζουν τομείς όπως ο αγροδιατροφικός κλάδος, η εργοστασιακή 

παραγωγή κ.ά., μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων

Οι τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων, 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και στη διάθεση 

νέων υπηρεσιών και προιόντων στην αγορά 

 

αριθμός των ΕΜΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής των φυσικών προσώπων ή 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό >50% σε άλλες επιχειρήσεις. 

Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός ΕΜΕ 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

μετέχουν σ’ αυτή, μπορούν να μετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις με 

Δομή που προσδίδει αξία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων παραγωγής 

αγροτικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα όλους εκείνους τους 

κούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας 

για την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και την εξασφάλιση της 

παραγωγής και διανομής προϊόντων στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. 

ιλέξιμες επιχειρήσεις βασίζεται 

σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιέχει λεπτομέρειες 

σχετικά με το προϊόν, τις πωλήσεις και την εξέλιξη της κερδοφορίας και 

καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα 

χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο 

αντίκτυπος των τεχνολογιών στην κοινωνία. Ενδεικτικά αφορά: 

Τις ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το 

υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τεχνολογίες που 

επηρεάζουν τομείς όπως ο αγροδιατροφικός κλάδος, η εργοστασιακή 

παραγωγή κ.ά., μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων 

ολογίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών παραγωγής, στη μείωση των εκπομπών και των αποβλήτων, 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών και στη διάθεση 


