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2. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 

απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), εφεξής ΣΔΕ

ΟΡΟΣ 

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

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 του ΓΑΚ

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

προϋποθέσεις

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

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 επεν

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 ότα

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 εφαρ

«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, ενδ

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 τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλε

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

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

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί του Καν. 702/2014, 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: 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

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

παράγραφος 1 της Συνθήκης 

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I 

του ΓΑΚ 

Οι 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 

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 επεν

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 Συμβουλίου ( 6 ) και ο όρος 

«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 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 

οδηγίας 2013/34/ΕΕ· 

 

της υπ΄ αρ. 119126/2021 

απόφασης «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

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

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα I 

Οι 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 

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 

ν 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 

μογή 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 

εχομένως, και κάθε διαφορά από 

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 

ξιμότητα 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 

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 

οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 

έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 

ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της 
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γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικ

διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και 

δεν έχει ακόμη αποπληρώσει

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 δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης

 2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 

Έναρξη των εργασιών 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 αγ

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 

Ένταση ενίσχυσης Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

επιβαρύνσεων

Ημερομηνία χορήγησης 

της ενίσχυσης 

Η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννό

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς

Ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 

παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό

Άυλα στοιχεία 

ενεργητικού 

Τα στοιχεία 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία

Νέα και καινοτόμος 

τεχνολογία 

Νέα και μη δοκιμασμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τη σύγχρονη 

τεχνολο

βιομηχανικής αποτυχίας και δεν αποτελεί βελτιστοποίηση ή κλιμάκωση 

υφιστάμενης τεχνολογίας

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

Υπεύθυνη Δήλωση του παραρ

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του 

παραρτήματος VI και τα δικαιολογητικά του παραρτήματος II

Επενδυτικό Σχέδιο – 

Οικονομοτεχνική μελέτη: 

Το κείμενο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 

επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Γεωργικός τομέας Το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 

γεωργική παραγωγή, 

προϊόντων

Πρωτογενής γεωργική 

παραγωγή 

Η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται 

περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων

Γεωργική εκμετάλλευση Μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και
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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

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 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 

άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση 

Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

επιβαρύνσεων 

Η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννό

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς

Τα στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 

παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό 

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία 

Νέα και μη δοκιμασμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τη σύγχρονη 

τεχνολογία του κλάδου, η οποία ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή 

βιομηχανικής αποτυχίας και δεν αποτελεί βελτιστοποίηση ή κλιμάκωση 

υφιστάμενης τεχνολογίας 

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.

ο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 

γεωργική παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών 

προϊόντων 

παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται 

περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων

Μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και

 

εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική 

ασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη 

διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική 

εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και 

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 

1) ο 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. 

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 

ορά 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 

Το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των 

επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων 

Η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να 

λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς 

Τα στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 

ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 

υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 

Νέα και μη δοκιμασμένη τεχνολογία σε σύγκριση με τη σύγχρονη 

γία του κλάδου, η οποία ενέχει κίνδυνο τεχνολογικής ή 

βιομηχανικής αποτυχίας και δεν αποτελεί βελτιστοποίηση ή κλιμάκωση 

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

τήματος ΙV και τον φάκελο υποψηφιότητας. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του 

παραρτήματος VI και τα δικαιολογητικά του παραρτήματος II 

του παραρτήματος VI και 

περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 

επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

ο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή 

τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών 

παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, χωρίς να εκτελούνται 

περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν τη φύση αυτών των προϊόντων 

Μονάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που 
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χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή

Γεωργικό προϊόν Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με 

εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται 

στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, τα οποία 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα πρόσκληση

Συνεργαζόμενες 

Επιχειρήσεις 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό από 25

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο 

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 που 

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 που 

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 

εσωτερικούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας 

για την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και την εξασφάλιση της 

παραγωγής και διανομής προϊόντων στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Εθνικό Μητρώο 

αγροτικών Συνεταιρισμών 

και άλλων συλλογικών 

φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) 

Το μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020

Ομάδες Παραγωγών (Ομ. 

Π.) 

Οι οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφαση 397/18235 (Β’ 601) όπως 

ισχύει κάθε φορά

Οργανώσεις παραγωγών 

(Ο.Π.) 

οι οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφασης  397/18235 (Β΄601) όπως 

ισχύει κάθε φορά

Ενώσεις Ο.Π. Οι ενώσεις του άρθρου 37 του ν. 4384/2016

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 

(Α.Σ.) 

Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 του ν. 4673/2020

Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.) 

Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 34 του ν. 4673/2020.

Καινοτομία Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

εφαρμογής

Κόστος εξετάσεων για 

μεταδοτικές σπογγώδεις 

εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) 

και σπογγώδη 

εγκεφαλοπάθεια των 

βοοειδών (ΣΕΒ) 

Το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την 

προμήθεια του συνόλου των μέσων διεξαγωγής δοκιμών (test kits), τη 

δειγματοληψία και τη μεταφορά, την εξέταση, την αποθήκευση κ

καταστροφή των δειγμάτων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 

εξετάσεων σύμφωνα με το παράρτημα X κεφάλαιο Γ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Οικονομικός Μετασχηματισμός Του Αγροτικού Τομέα 

χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με 

εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται 

στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, τα οποία 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα πρόσκληση 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι

μετέχουν σ’ αυτή μετέχουν και με ποσοστό από 25

επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή αθροίζεται ο κύκλος εργασιών και ο 

αριθμός των ΕΜΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής των φυσικών προσώπων ή 

των εταιρειών. 

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 

της συνδεδεμένης, κατά το 100%. 

Οι επιχειρήσεις στις οποίες τα φυσικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που 

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.

Το μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 

Οι οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφαση 397/18235 (Β’ 601) όπως 

ισχύει κάθε φορά 

οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφασης  397/18235 (Β΄601) όπως 

ισχύει κάθε φορά 

Οι ενώσεις του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 

Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 του ν. 4673/2020 

Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 34 του ν. 4673/2020.

Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

εφαρμογής 

ο σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την 

προμήθεια του συνόλου των μέσων διεξαγωγής δοκιμών (test kits), τη 

δειγματοληψία και τη μεταφορά, την εξέταση, την αποθήκευση κ

καταστροφή των δειγμάτων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 

εξετάσεων σύμφωνα με το παράρτημα X κεφάλαιο Γ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή 

Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με 

εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται 

1379/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013, τα οποία 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

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 

αριθμός των ΕΜΕ κατά το ποσοστό συμμετοχής των φυσικών προσώπων ή 

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 

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. 

Οι οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφαση 397/18235 (Β’ 601) όπως 

οντότητες του ν. 4384/2016 και της απόφασης  397/18235 (Β΄601) όπως 

 

Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 34 του ν. 4673/2020. 

Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 

προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 

ο σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνουν τις δαπάνες για την 

προμήθεια του συνόλου των μέσων διεξαγωγής δοκιμών (test kits), τη 

δειγματοληψία και τη μεταφορά, την εξέταση, την αποθήκευση και την 

καταστροφή των δειγμάτων, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη διενέργεια 

εξετάσεων σύμφωνα με το παράρτημα X κεφάλαιο Γ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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Γενεαλογικό μητρώο  αρχείο, μητρώο, σύστημα καρτε

οποίο τηρείται από οργάνωση ή συνεταιρισμό κτηνοτρόφων 

αναγνωρισμένο επίσημα από ένα κράτος μέλος εντός του οποίου έχει 

συγκροτηθεί η οργάνωση ή ο συνεταιρισμός και β) στο οποίο 

εγγράφονται ή καταχωρίζονται τα καθαρόαιμα 

συγκεκριμένης φυλής με την ένδειξη των ανιόντων αυτών

Οργανισμός ερευνών και 

διάδοσης γνώσεων 

 (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί μεταφοράς 

τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι 

φορείς με

καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 

χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη 

διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής 

ανάπτυξης

δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της 

μεταφοράς γνώσεων. Όταν η εν λόγω οντότητα ασκεί επίσης οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις 

οικονομικές δ

επιχειρήσεις που μπορούν να ασκήσουν επιρροή σε μια τέτοια οντότητα, 

π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή 

πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό της ή στα ερευνητικά της 

αποτελέσματα

 

  

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

αρχείο, μητρώο, σύστημα καρτελών ή μηχανογραφικό σύστημα: α) το 

οποίο τηρείται από οργάνωση ή συνεταιρισμό κτηνοτρόφων 

αναγνωρισμένο επίσημα από ένα κράτος μέλος εντός του οποίου έχει 

συγκροτηθεί η οργάνωση ή ο συνεταιρισμός και β) στο οποίο 

εγγράφονται ή καταχωρίζονται τα καθαρόαιμα 

συγκεκριμένης φυλής με την ένδειξη των ανιόντων αυτών

(όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί μεταφοράς 

τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι 

φορείς με φυσική ή/και εικονική παρουσία), ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 

χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη 

διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής 

ανάπτυξης, ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω 

δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της 

μεταφοράς γνώσεων. Όταν η εν λόγω οντότητα ασκεί επίσης οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις 

οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι 

επιχειρήσεις που μπορούν να ασκήσουν επιρροή σε μια τέτοια οντότητα, 

π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή 

πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό της ή στα ερευνητικά της 

αποτελέσματα 

 

λών ή μηχανογραφικό σύστημα: α) το 

οποίο τηρείται από οργάνωση ή συνεταιρισμό κτηνοτρόφων 

αναγνωρισμένο επίσημα από ένα κράτος μέλος εντός του οποίου έχει 

συγκροτηθεί η οργάνωση ή ο συνεταιρισμός και β) στο οποίο 

εγγράφονται ή καταχωρίζονται τα καθαρόαιμα ζώα αναπαραγωγής 

συγκεκριμένης φυλής με την ένδειξη των ανιόντων αυτών 

(όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμοί μεταφοράς 

τεχνολογίας, ενδιάμεσοι φορείς καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι 

φυσική ή/και εικονική παρουσία), ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο 

χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι η ανεξάρτητη 

διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής 

, ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω 

δραστηριοτήτων μέσω της διδασκαλίας, της δημοσίευσης ή της 

μεταφοράς γνώσεων. Όταν η εν λόγω οντότητα ασκεί επίσης οικονομικές 

δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις 

ραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι 

επιχειρήσεις που μπορούν να ασκήσουν επιρροή σε μια τέτοια οντότητα, 

π.χ. με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή 

πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό της ή στα ερευνητικά της 


