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2. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί : 

α) Του Καν. (ΕΕ) 1388/2014, 

β) των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/2013 και 508/2014, 

γ) του άρθρου 4, του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009, και συγκεκριμένα ο ορισμός της «μεταποίησης», 

δ) 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: 

Γενικοί ορισμοί (Άρθρο 3, Καν. 1388/2014) 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Ενίσχυση Κάθε μέτρο/Υποέργο 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 Καν. 1388/2014. 

Μεγάλες επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα I του Καν. 1388/2014.. 

Αλιευτικά προϊόντα και 
προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας 

Τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 

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 
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 Συμβουλίου και ο όρος «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 
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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. 

γ) 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. 

δ) 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. 

Καθεστώς ενισχύσεων Κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα 
εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και 
αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται 
ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες 
επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό 

Ακαθάριστο ισοδύναμο 
επιχορήγησης 

Το ποσό της ενίσχυσης, εάν είχε παρασχεθεί υπό μορφή επιχορήγησης 
στον δικαιούχο κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, πριν από 
την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων 

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 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. 

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 εννόμου δικαιώματος να 
λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς. 

Ορισμοί για το περιβάλλον 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Προστασία του 
περιβάλλοντος 

Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην αποκατάσταση ή την πρόληψη 
ζημιών στο φυσικό περιβάλλον ή τους φυσικούς πόρους με δραστηριότητες 
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του δικαιούχου, στη μείωση του κινδύνου τέτοιων ζημιών ή στην 
αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων 
μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. 

Ενωσιακό πρότυπο α) υποχρεωτικό ενωσιακό πρότυπο που καθορίζει τα επίπεδα που πρέπει 
να επιτευχθούν από περιβαλλοντική άποψη από μεμονωμένες 
επιχειρήσεις· ή  

β) η υποχρέωση που προβλέπει η οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για χρησιμοποίηση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) και διασφάλιση ότι τα επίπεδα εκπομπών 
ρύπων δεν είναι υψηλότερα από αυτά που θα σημειώνονταν με την 
εφαρμογή των ΒΔΤ. Στις περιπτώσεις όπου τα επίπεδα εκπομπών που 
συνδέονται με τις ΒΔΤ έχουν καθοριστεί σε εκτελεστικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τα εν λόγω επίπεδα 
είναι εφαρμοστέα για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Όταν 
αυτά τα επίπεδα εκφράζονται ως κλίμακα, είναι εφαρμοστέο το 
πρώτο όριο όπου επιτυγχάνεται ΒΔΤ. 

Ενεργειακή απόδοση Ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη 
μέτρηση και/ή τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και 
μετά την εφαρμογή ενός μέτρου/Υποέργου βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση. 

Έργο για την προώθηση 
της ενεργειακής 
απόδοσης 

Κάθε επενδυτικό έργο που αυξάνει την ενεργειακή απόδοση κτιρίου. 

Ορισμοί (Καν. 1242/2019) σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των 
νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Εκπομπές αναφοράς CO2 · Ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 κατά την περίοδο υποβολής 
στοιχείων που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο όλων των νέων 
βαρέων επαγγελματικών οχημάτων σε κάθε μία από τις επιμέρους ομάδες 
οχημάτων, εξαιρουμένων των επαγγελματικών οχημάτων, που 
καθορίζονται σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος I του Καν. 
1242/2019. 

Βαρύ επαγγελματικό 
όχημα μηδενικών 
εκπομπών 

Βαρύ επαγγελματικό όχημα χωρίς κινητήρα εσωτερικής καύσης ή με 
κινητήρα εσωτερικής καύσης που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/kWh 
όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και τα 
μέτρα εφαρμογής του ή που εκπέμπει λιγότερο από 1 g CO2/km όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα μέτρα εφαρμογής 
του. 

Βαρύ επαγγελματικό 
όχημα χαμηλών 
εκπομπών  

Βαρύ επαγγελματικό όχημα, το οποίο δεν είναι βαρύ επαγγελματικό 
όχημα μηδενικών εκπομπών, με ειδικές εκπομπές CO2 κατά ποσοστό 
μικρότερο από το ήμισυ των εκπομπών αναφοράς CO2 όλων των 
οχημάτων της επιμέρους ομάδας οχημάτων στην οποία ανήκει το βαρύ 
επαγγελματικό όχημα, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.3.3 του 
παραρτήματος I του Καν. 1242/2019. 
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Επαγγελματικό όχημα Βαρύ επαγγελματικό όχημα για το οποίο έχουν προσδιοριστεί οι 
εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 595/2009 και των μέτρων εφαρμογής του, μόνο για προφίλ 
χρήσης πλην αυτών που ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος I του 
Καν. 1242/2019. 

Συμπαγές φορτηγό Φορτηγό που δεν είναι σχεδιασμένο ή κατασκευασμένο για την έλξη 
ημιρυμουλκουμένου 

Ελκυστήρας Μονάδα ελκυστήρα που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά 
ή κυρίως για την έλξη ημιρυμουλκουμένων 

Ορισμοί για την παρούσα πρόσκληση 

ΟΡΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ 

Αίτηση ενίσχυσης Η αίτηση υπαγωγής στο Υποέργο, η οποία περιλαμβάνει την αίτηση, τις 
Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ, V και ΙΧ και τον φάκελο 
υποψηφιότητας. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά του παραρτήματος Ι και την οικονομοτεχνική μελέτη του 
παραρτήματος ΙΙ. 

Αίτηση καταβολής της 
ενίσχυσης 

Η αίτηση που υποβάλει ο δικαιούχος προκειμένου να του καταβληθεί η 
αναλογούσα ενίσχυση και περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του παραρτήματος ΙV. 

Επενδυτικό Σχέδιο – 
Οικονομοτεχνική μελέτη: 

Το κείμενο το οποίο βασίζεται στο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και 
περιγράφει με εμπεριστατωμένο και λεπτομερή τρόπο την υπό ένταξη 
επένδυση, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

Ενσώματα στοιχεία 
ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που συνίστανται σε γήπεδα, κτίρια και μονάδα 
παραγωγής, μηχανήματα και εξοπλισμό. 

Άυλα στοιχεία 
ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού που δεν έχουν φυσική ή χρηματοοικονομική 
υπόσταση, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, 
τεχνογνωσία ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία. 

Εκσυγχρονισμός μονάδας Η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως 
και η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες 
κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Συνδυάζεται 
με παράλληλη επέκταση της δυναμικότητας. 

Συνεργαζόμενες 
Επιχειρήσεις 

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 
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 προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα όλους εκείνους τους 
εσωτερικούς επιχειρησιακούς μηχανισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και την εξασφάλιση της 
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παραγωγής και διανομής προϊόντων στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. 

Βιώσιμο επιχειρηματικό 
σχέδιο 

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. 

Εθνικό Μητρώο 

αγροτικών 

Συνεταιρισμών και 

άλλων συλλογικών 

φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) 

Το μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020. 

Καινοτομία Η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή νέων 
προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης 
εφαρμογής. 

Οργανισμός ερευνών και 
διάδοσης γνώσεων 

Οντότητα (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 

Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός 

Η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο αντίκτυπος 
των τεχνολογιών στην κοινωνία. Ενδεικτικά αφορά: 
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 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 προϊόντων στην αγορά. 

 


