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Επισήµανση: 
Στο παρόν εγχειρίδιο συνοψίζεται, ορισµένες φορές απλουστευτικά, η νοµοθεσία στον τοµέα 
των κρατικών ενισχύσεων. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψουν δικαιώµατα 
από τις περιλήψεις και τους πίνακες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο. Για το 
αυθεντικό κείµενο των κανόνων που ισχύουν σε κάθε τοµέα, ο αναγνώστης καλείται να 
ανατρέξει στα αντίστοιχα πλήρη νοµοθετικά κείµενα, στα οποία γίνονται ακριβείς παραποµπές 
στο παρόν κείµενο.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Η σηµασία των ΜΜΕ 

Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. Στην ΕΕ υπάρχουν περισσότερες από 23 εκατ. ΜΜΕ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 
99% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι οι επιχειρήσεις που δηµιουργούν 
καθαρές θέσεις εργασίας στην ΕΕ και απασχολούν περισσότερους από 100 εκατ. εργαζοµένους, 
ενώ είναι βαθιά ριζωµένες στις τοπικές και περιφερειακές τους κοινότητες, αποτελώντας 
εγγύηση για την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα. Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη, καθότι παράγουν το 60% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Οι 
δυναµικοί επιχειρηµατίες είναι απόλυτα σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της 
παγκοσµιοποίησης και της επιτάχυνσης της τεχνολογικής αλλαγής. Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν 
επίσης µείζονα ρόλο στη διαδικασία καινοτοµίας, αποτελώντας έτσι καίριο παράγοντα για την 
οικονοµία της γνώσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη νοµοθετική πράξη για τις µικρές επιχειρήσεις (Small Business 
Act για την Ευρώπη1 (SBA)) που εκδόθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008 εκφράζει 
την πολιτική βούληση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τον κεντρικό ρόλο των ΜΜΕ στην 
οικονοµία της ΕΕ και για πρώτη φορά καθορίζει ένα πλήρες πλαίσιο πολιτικής για την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη της. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η συνολική προσέγγιση της επιχειρηµατικότητας, 
να παγιωθεί οριστικά η αρχή «Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» κατά τη χάραξη 
πολιτικής, από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις ως τις δηµόσιες υπηρεσίες, και να προωθηθεί η 
ανάπτυξη των ΜΜΕ βοηθώντας τις να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που εξακολουθούν να 
εµποδίζουν την ανάπτυξή τους. Η SBA προσδιορίζει πολλές ενέργειες για την ενίσχυση των 
ΜΜΕ σε διάφορα επίπεδα.  

Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηµατοδότηση είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ. Οι επενδυτές και οι τράπεζες συχνά 
αποφεύγουν να χρηµατοδοτούν ΜΜΕ στη φάση εκκίνησης ή νεοσύστατες λόγω των κινδύνων 
που ενέχουν. Υπό τις παρούσες συνθήκες οικονοµικής επιβράδυνσης και χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στη χρηµατοδότηση, πολύ 
εντονότερες από άλλες επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί ή ακόµη και να 
εκµηδενίζεται η αναγκαία χρηµατοδότηση για την ανάπτυξή τους και την υλοποίηση 
σχεδιαζόµενων επενδύσεων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής 
για το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαµψης της οικονοµίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής J. M. Barroso στις 26 Νοεµβρίου 2008. Το σχέδιο ανάκαµψης βασίζεται στη 
Small Business Act για την παροχή περαιτέρω βοήθειας σε όλες τις ΜΜΕ, 
συµπεριλαµβανοµένων πολύ συγκεκριµένων, ειδικών µέτρων για να µειωθεί ο διοικητικός 
φόρτος των επιχειρήσεων, να προωθηθεί η ταµειακή ροή τους και να βοηθηθούν περισσότεροι 
άνθρωποι να γίνουν επιχειρηµατίες. Στόχος του σχεδίου ανάκαµψης είναι να ενισχύσει την 
                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις. Μια "Small 
Business Act" για την Ευρώπη, COM(2008) 394 τελικό, 25.6.2008 
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πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, µαζί µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων. Υπενθυµίζει επίσης ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τους πρόσφατα αναθεωρηθέντες κανόνες για τη χορήγηση του σωστού 
είδους κρατικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ. Η στήριξη των ευρωπαϊκών µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων από το κράτος θα αποφέρει αποτελέσµατα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά 
τους µόνον εφόσον στοχεύει σε διαρθρωτικές βελτιώσεις των συνθηκών της αγοράς µέσω 
«έξυπνων επενδύσεων», οι οποίες οδηγούν σε µεγαλύτερη καινοτοµία, περισσότερη έρευνα, 
υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα, καλύτερη κατάρτιση και θέσεις εργασίας καλύτερης 
ποιότητας. Προκειµένου να χορηγηθεί περαιτέρω κρατική βοήθεια στις ΜΜΕ, η Επιτροπή 
εξήγγειλε µια δέσµη µέτρων απλούστευσης για να επισπευσθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και προσωρινά µέτρα που διευκολύνουν τα κράτη µέλη να 
χορηγούν ορισµένα είδη ενίσχυσης στις ΜΜΕ. 

Επιπλέον, τα προγράµµατα δαπανών της ΕΕ, όπως το πρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτοµία2 και το πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα3, µπορούν να αξιοποιηθούν για την 
ενίσχυση των ΜΜΕ. Οµοίως, µπορούν να ενισχυθούν οι συνέργειες µεταξύ της στρατηγικής της 
Λισαβόνας και της ευρωπαϊκής δέσµης µέτρων για την κλιµατική αλλαγή και την ενέργεια µέσω 
της προώθησης επενδύσεων σε τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών άνθρακα και µέτρων για την 
ενεργειακή απόδοση που θα τονώσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα συµβάλουν 
ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων µας όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την 
κλιµατική αλλαγή. 
 
1.2. Κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα κράτη µέλη έχουν στη διάθεσή τους διάφορα µέσα 
στήριξης των ΜΜΕ που δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις: 
Τα γενικά µέτρα στήριξης, όπως η γενική µείωση της φορολόγησης της εργασίας και των 
κοινωνικών εισφορών, η ενθάρρυνση των επενδύσεων στη γενική εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, τα µέτρα προσανατολισµού και παροχής συµβουλών, η γενική συνδροµή και 
κατάρτιση για τους ανέργους και η βελτίωση της εργατικής νοµοθεσίας δεν αποτελούν κρατική 
ενίσχυση και, εποµένως, µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα από τα κράτη µέλη. Ορισµένα µέτρα 
που περιέχονται στη Small Business Act, όπως η ελάττωση της καθυστέρησης των πληρωµών 
προκειµένου να βελτιωθεί η ταµειακή ροή των ΜΜΕ ή η πρόταση της Επιτροπής για απαλλαγή 
των µικρών επιχειρήσεων από τις υπερβολικές επιβαρύνσεις σε ό,τι αφορά τους λογιστικούς 
κανόνες και την υποβολή στατιστικών στοιχείων, επίσης δεν συνεπάγονται κρατική ενίσχυση.  
Τα µέτρα στήριξης ΜΜΕ που συνεπάγονται κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε το άρθρο 87 
παράγραφος 1 της Συνθήκης πρέπει να λαµβάνονται σύµφωνα µε τη διαδικασία για τις κρατικές 
ενισχύσεις. Ορισµένα από αυτά τα µέτρα: 

• υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δεν θεωρούνται κρατική ενίσχυση (βλ. κατωτέρω στην 
ενότητα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας σχετικά µε µέτρα που αφορούν µικρά 
ποσά ή εγγυήσεις)· 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding 
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• αποτελούν κρατική ενίσχυση, αλλά µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα από τα κράτη µέλη 
χωρίς να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή (βλ. κατωτέρω για τα µέτρα που καλύπτονται 
από τον γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία)· 

• εν γένει θεωρούνται ως συµβατή κρατική ενίσχυση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
των σχετικών κατευθυντήριων γραµµών και πλαισίων της Επιτροπής (βλ. κατωτέρω 
σχετικά µε τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, την ΕΑΚ, την προστασία του περιβάλλοντος, τις 
µειονεκτούσες περιοχές). Αυτά τα µέτρα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 
µπορούν να εφαρµοστούν µόνο µετά την έγκρισή τους από αυτήν Επιτροπή. 

Η Επιτροπή εκσυγχρόνισε πρόσφατα τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις προκειµένου να 
ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να στοχεύουν καλύτερα τις επενδύσεις  προς τους στόχους της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις ΜΜΕ, για τις οποίες προβλέπονται και 
αυξηµένες δυνατότητες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, οι ΜΜΕ είναι επιλέξιµες 
για όλες τις κατηγορίες ενισχύσεων που επιτρέπονται σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ για 
τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ για τις κατηγορίες ενισχύσεων που µπορούν να χορηγηθούν και 
σε µεγάλες επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ επωφελούνται από υψηλότερη ένταση ενισχύσεων. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπάρκειες της αγοράς είναι µεγαλύτερες για τις µικρές επιχειρήσεις 
σε σχέση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις, προβλέπεται διαφορετική βασική ένταση ενισχύσεων και 
διαφορετικές προσαυξήσεις για τις δύο αυτές κατηγορίες. 
Επιπλέον, οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις απλουστεύθηκαν σε µεγάλο βαθµό και 
εξορθολογίσθηκαν µε τον πρόσφατο «Γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά κατηγορία» 
(«ΓΚΑΚ)4, ο οποίος παρέχει πλέον στα κράτη µέλη  ευρεία επιλογή µέτρων ενίσχυσης των 
ΜΜΕ µε ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση. Οι κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που περιέχονται 
στον ΓΚΑΚ απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Έτσι, τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν άµεσα τις ενισχύσεις που εµπίπτουν στις κατηγορίες αυτές και να ενηµερώνουν την 
Επιτροπή εκ των υστέρων. Για να τύχουν απαλλαγής βάσει του ΓΚΑΚ, τα µέτρα ενίσχυσης 
πρέπει να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζονται στον εν λόγω κανονισµό. Ειδικότερα, 
ο ΓΚΑΚ έχει εφαρµογή µόνο στις διαφανείς ενισχύσεις, δηλαδή στις ενισχύσεις οι οποίες 
παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς υπολογισµού του ποσού της ενίσχυσης εκ των προτέρων. 
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις διαφόρων κατηγοριών σε ΜΜΕ και να 
σωρεύουν τα διάφορα µέτρα ενίσχυσης, εφόσον τηρούν τους κανόνες περί σώρευσης ενισχύσεων 
που ορίζονται στον ΓΚΑΚ. Για παράδειγµα, η ίδια ΜΜΕ µπορεί να λάβει ταυτόχρονα ενίσχυση 
για σχέδιο επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ενίσχυση επαγγελµατικής εκπαίδευσης), ενίσχυση για 
την αγορά µηχανήµατος (επενδυτική ενίσχυση) και ενίσχυση για συµµετοχή σε εκθέσεις, χωρίς 
να χρειάζεται να τηρηθεί η συνήθης διαδικασία κοινοποίησης, καθόσον οι ενισχύσεις αυτές 
αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες («διαφορετικές επιλέξιµες δαπάνες»). 
 
Στόχος του παρόντος εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει µια συνοπτική επισκόπηση των 
δυνατοτήτων ενίσχυσης ΜΜΕ που επιτρέπονται βάσει των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις.  
 

                                                 
4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών 
ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (γενικός 
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία), ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3. 
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Τα πλήρη κείµενα των σχετικών νοµοθετηµάτων υπάρχουν στον ιστότοπο της Γ∆ 
Ανταγωνισµού: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
Σε κάθε µία από τις εξαιρέσεις που ισχύουν για επιµέρους τοµείς, οι κανόνες για τις ενισχύσεις 
προς ΜΜΕ έχουν ενοποιηθεί και απλουστευθεί. Οι εξαιρέσεις αυτές ισχύουν κυρίως για τις 
κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας, του 
άνθρακα, της ναυπηγικής βιοµηχανίας και των συνθετικών ινών. Περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τους ιδιαίτερους κανόνες για κάθε τοµέα υπάρχουν στα σχετικά νοµοθετικά κείµενα. 
 
Τοµείς στους οποίους ισχύουν ιδιαίτεροι κανόνες κρατικών ενισχύσεων: 
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm5 
Γεωργία: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm6 
Ενέργεια και µεταφορές: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                 
5 Βλ. «Κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας» (ΕΕ C 84 της 03.04.2008) 

6 Βλ. τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 70/2001 (ΕΕ L 358 της 16.12.2006) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας 2007-
2013 (ΕΕ C 319 της 27.12.2006) 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρµογή των άρθρων 87 
και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ΕΕ L 302 της 01.11.2006) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές περί κρατικών ενισχύσεων που αφορούν στην διαφήµιση προϊόντων που 
παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ΕΚ και ορισµένων προϊόντων εκτός παραρτήµατος Ι (ΕΕ C 252 της 
12.9.2001) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για εξετάσεις MΕΒ, νεκρά ζώα στην 
εκµετάλλευση και σφαγειοαπορρίµµατα (ΕΕ C 324 της 24.12.2002) 

7 Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής C(2005) 312 - Κοινοτικές κατευθύνσεις για τη χρηµατοδότηση των αερολιµένων 
και τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροπορικές εταιρείες για την έναρξη νέων γραµµών µε αναχώρηση από 
περιφερειακούς αερολιµένες (ΕΕ C 312, 09/12/2005, σ. 0001) 

Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2004) 43 - Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τοµέα των θαλασσίων µεταφορών (ΕΕ C 013, 17/01/2004 σ. 0003 – 0012) 

Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις (ΕΕ της 
22/07/2008, 2008/C 184/07 σ. 13) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm
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1.3. Ορισµοί 

1.3.1. Τι είναι  ΜΜΕ; 

Ο ορισµός των ΜΜΕ που χρησιµοποιείται στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων είναι ίδιος µε 
τον κοινό ορισµό των ΜΜΕ που χρησιµοποιεί η Επιτροπή, όπως διατυπώνεται στην ειδική 
σύστασή της για τον ορισµό των ΜΜΕ8. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνεται επίσης στο 
παράρτηµα 1 του ΓΚΑΚ και στο παράρτηµα ΙΙ του παρόντος οδηγού.  
 
■ Μεσαίες επιχειρήσεις είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των παρακάτω 
κριτηρίων: 
- απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και 
- πραγµατοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή/και έχουν 
ετήσιο συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR. 

 
■ Μικρές επιχειρήσεις είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των παρακάτω κριτηρίων: 

- απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους και 
- έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR. 
 
■ Πολύ µικρές επιχειρήσεις είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν το σύνολο των παρακάτω 
κριτηρίων: 

- απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους και 
- έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή/και συνολικό ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. EUR. 
 
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να πληρούνται από την επιχείρηση στο σύνολό της 
(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν θυγατρικών σε άλλα κράτη µέλη και εκτός της ΕΕ). Ο κανονισµός 
περιλαµβάνει τους ορισµούς της ανεξάρτητης, της συνεργαζόµενης και της συνδεδεµένης 
επιχείρησης, ώστε να είναι δυνατή η εκτίµηση της πραγµατικής οικονοµικής θέσης µιας 
δεδοµένης ΜΜΕ.  
 
 

1.3.2. Βασικές έννοιες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων 

• ως «ενίσχυση» νοείται κάθε µέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που ορίζονται 
στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης· 

• ως «καθεστώς ενισχύσεων» νοείται κάθε πράξη βάσει της οποίας, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω µέτρα εφαρµογής, 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 σχέδιο σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστηµα 
ή/και για απροσδιόριστο ποσό· 

                                                 
8 Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων C(2003) 1422 τελικό (ΕΕ L 124 της 20.05.2003) 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_el.pdf   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_el.pdf
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• ως «ένταση ενίσχυσης» νοείται το ύψος της ενίσχυσης ως ποσοστό επί των επιλέξιµων 
δαπανών· 

• ως «ενισχυόµενες περιοχές» νοούνται οι περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τη χορήγηση 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στον εγκεκριµένο χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων για το οικείο κράτος µέλος για την περίοδο 2007-2013. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΜΕ 

2.1. Ενισχύσεις χαµηλού ύψους (κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας) 

Ο κανονισµός για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας επιτρέπει στα κράτη µέλη να παρέχουν 
επιχορηγήσεις χαµηλού ύψους σε επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε ΜΜΕ πολύ γρήγορα, χωρίς 
κοινοποίηση στην Επιτροπή και χωρίς να χρειάζεται να τηρήσουν καµία διοικητική 
διαδικασία. Ο κανόνας αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων, οι επιχορηγήσεις χαµηλού ύψους δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές και τον 
ανταγωνισµό µεταξύ κρατών µελών και, συνεπώς, δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε 
το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. 
 
Ο κανονισµός για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ορίζει ότι τα µέτρα ενίσχυσης για ποσά 
µέχρι 200 000 EUR ανά επιχείρηση για περίοδο 3 οικονοµικών ετών δεν αποτελούν ενίσχυση 
κατά την έννοια της Συνθήκης, γεγονός που σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
αυτά τα ποσά ενίσχυσης χωρίς καµία διαδικαστική υποχρέωση.  
Μια κρατική εγγύηση ύψους 1,5 εκατ. EUR µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπεριέχει ενίσχυση που 
δεν υπερβαίνει τις 200 000 EUR. 
 
Σύµφωνα µε το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να 
στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής 
και οικονοµικής κρίσης (βλ. κεφάλαιο 4 του παρόντος εγχειριδίου), τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, κατ’ αποκοπή ενίσχυση ύψους 500 000 EUR ανά 
εταιρεία µέχρι τις 31.12.2010. Οι εν λόγω ενισχύσεις που επιτρέπονται βάσει του προσωρινού 
πλαισίου συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της 
συνθήκης ΕΚ, πράγµα που δεν ισχύει για τη στήριξη ήσσονος σηµασίας µέχρι του ποσού των 
200 000 EUR, η οποία επιτρέπεται από τον κανονισµό για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

 
 

Όροι:  

• Το ανώτατο ύψος των ενισχύσεων που καλύπτονται από τον κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας είναι 200 000 EUR (ισοδύναµο επιχορήγησης σε µετρητά) για περίοδο τριών 
οικονοµικών ετών.  

• Το ανώτατο όριο ισχύει για το σύνολο της κρατικής συνδροµής που θεωρείται ως ενίσχυση 
ήσσονος σηµασίας. ∆εν θίγει τυχόν δικαίωµα του αποδέκτη να λάβει άλλη κρατική ενίσχυση 
βάσει καθεστώτων που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή, εφόσον τηρείται ο κανόνας περί 
σώρευσης που περιγράφεται παρακάτω. 

• Το ανώτατο όριο ισχύει για τις ενισχύσεις παντός είδους, ανεξάρτητα από τη µορφή υπό την 
οποία χορηγούνται και το σκοπό που επιδιώκουν. Η µόνη κατηγορία ενισχύσεων που 
αποκλείεται από το ευεργέτηµα του κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας είναι οι 
εξαγωγικές ενισχύσεις. 

• Ο κανονισµός εφαρµόζεται µόνο για «διαφανείς» µορφές ενίσχυσης, δηλαδή ενισχύσεις για τις 
οποίες είναι δυνατό να προσδιορίζεται εκ των προτέρων το ακαθάριστο ισοδύναµο 
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επιχορήγησης, χωρίς να απαιτείται εκτίµηση κινδύνου.  

 

Ο εν λόγω κανονισµός εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους 
τους τοµείς, εκτός από: 

• τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούµενες στην αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια9 

• τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούµενες στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων10  

• τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούµενες στη µεταποίηση και 
εµπορία γεωργικών προϊόντων (σε ορισµένες περιπτώσεις) 

• τις ενισχύσεις δραστηριοτήτων που συνδέονται µε εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή κράτη 
µέλη 

• τις ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίµηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι 
των εισαγόµενων 

• τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούµενες στον τοµέα του 
άνθρακα 

• τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχηµάτων οδικών εµπορευµατικών µεταφορών οι οποίες 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό 
τρίτων  

• τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληµατικές επιχειρήσεις 
 

                                                 
9 Κανονισµός για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της αλιείας - κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
875/2007 της Επιτροπής: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EL:PDF 
10 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 2007, για την εφαρµογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας ("de minimis") στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων (ΕΕ L 337 της 21.12.2007): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:EL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:337:0035:0041:EL:PDF
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Πότε µια ενίσχυση είναι διαφανής; 
Μια ενίσχυση είναι διαφανής όταν είναι δυνατό να υπολογιστεί εκ των προτέρων µε ακρίβεια το 
ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης της ενίσχυσης, χωρίς να απαιτείται εκτίµηση κινδύνου. 
Για παράδειγµα: 

• Οι ενισχύσεις υπό µορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
υπό την προϋπόθεση ότι το ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί µε βάση 
τα επιτόκια της αγοράς που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης. 

• Οι ενισχύσεις υπό µορφή εισφοράς κεφαλαίου δεν θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις 
ήσσονος σηµασίας, παρά µόνον όταν το συνολικό ποσό της εισφοράς δηµόσιων κεφαλαίων 
δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

• Οι ενισχύσεις υπό µορφή παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου δεν θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, εκτός αν το οικείο καθεστώς προβλέπει παροχή 
κεφαλαίων στην κάθε αποδέκτρια επιχείρηση µόνο µέχρι το ανώτατο όριο που ισχύει για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. 

• Οι ατοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη 
προβληµατικές επιχειρήσεις λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον 
το καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του 
οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει το 1.500.000 EUR ανά επιχείρηση. 

• Οι ατοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος εγγυήσεων σε µη 
προβληµατικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών λογίζονται ως διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας εφόσον το 
καλυπτόµενο από την εγγύηση µέρος του υποκείµενου δανείου που παρέχεται βάσει του 
οικείου καθεστώτος δεν υπερβαίνει τις 750.000 EUR ανά επιχείρηση.  

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 2006, για την εφαρµογή 
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας» (Επίσηµη εφηµερίδα L 
379, 28.12.2006, σ. 5) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EL:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EL:PDF
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2.2. Κρατικές εγγυήσεις  

Οι κρατικές εγγυήσεις αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηµατοδότηση. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σηµασία για τις ΜΜΕ.  
 
Ο βασικός σκοπός της ανακοίνωσης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις υπό µορφή 
εγγυήσεων, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή το 2008, είναι να οριστούν οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες οι κρατικές εγγυήσεις δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση, σύµφωνα µε τα άρθρα 
87 και 88 της συνθήκης ΕΚ. Η ανακοίνωση ορίζει σαφείς και διαφανείς µεθόδους για τον 
υπολογισµό του στοιχείου ενίσχυσης µιας εγγύησης. Οι διατάξεις της ανακοίνωσης έχουν 
εφαρµογή σε όλες τις εγγυήσεις µε τις οποίες πραγµατοποιείται µεταβίβαση κινδύνου. Οι 
συνηθέστερες εγγυήσεις συνδέονται µε δάνειο ή άλλη οικονοµική υποχρέωση που συνάπτεται 
µεταξύ ενός δανειολήπτη και ενός δανειοδότη. Οι εγγυήσεις αυτές µπορούν να παρέχονται σε 
ατοµική βάση ή στο πλαίσιο καθεστώτων εγγυήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες µορφές 
εγγύησης οι οποίες καλύπτονται από την ανακοίνωση. 
 
Θεσπίζονται απλουστευµένοι κανόνες για τις ΜΜΕ ώστε να αντιµετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. ∆ύο 
απλά εργαλεία επιτρέπουν στα κράτη µέλη να εκτιµούν το στοιχείο ενίσχυσης µιας εγγύησης 
υπέρ µιας ΜΜΕ:  

• ∆υνατότητα χρήσης προκαθορισµένων προµηθειών "ασφαλείας"("safe harbour"), 
οι οποίες βασίζονται σε κατηγορίες πιστοληπτικής ικανότητας και θεωρείται ότι 
συµµορφώνονται µε την αγορά και, συνεπώς, δεν περιέχουν στοιχείο ενίσχυσης. 
Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν ως στοιχείο αναφοράς για τον υπολογισµό του 
ισοδυνάµου ενίσχυσης σε περίπτωση µικρότερων προµηθειών.  

• Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις εφαρµόζεται προµήθεια 3,8% ετησίως, ακόµη και αν 
δεν υπάρχει αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας.  

• Για τα καθεστώτα ενισχύσεων, µπορεί να εφαρµόζεται γενικά ενιαία προµήθεια, όταν 
το εγγυώµενο ποσό είναι µικρότερο από 2,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση. Αυτό επιτρέπει 
έναν επιµερισµό των κινδύνων για εγγυήσεις µικρού ύψους υπέρ ΜΜΕ. 
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Όροι:  

(α) Εγγυήσεις σε ατοµική βάση: 

• ο δανειολήπτης δεν είναι προβληµατική επιχείρηση11  
• οι εγγυήσεις συνδέονται µε συγκεκριµένη οικονοµική συναλλαγή και έχουν όρια ως προς 

τη διάρκεια και το ποσό 
• µέγιστη κάλυψη – το 80% του οφειλόµενου δανείου (ή άλλης οικονοµικής υποχρέωσης) 
• µείωση της εγγύησης αναλογική µε τις εξοφλήσεις και αναλογικότητα στον επιµερισµό 

των ζηµιών 
• καταβολή τιµής για την εγγύηση βάσει κριτηρίων της αγοράς 
• δυνατότητα χρήσης προκαθορισµένων προµηθειών "ασφαλείας" (συνδεδεµένων µε την 

πιστοληπτική διαβάθµιση της ΜΜΕ)  

(β) Καθεστώτα εγγυήσεων:  

• οι προβληµατικές επιχειρήσεις πρέπει να εξαιρούνται από το καθεστώς12 
• οι εγγυήσεις συνδέονται µε συγκεκριµένη οικονοµική συναλλαγή και έχουν όρια ως προς 

τη διάρκεια και το ποσό  
• δεν υπερβαίνουν το 80% του οφειλόµενου δανείου (ή άλλης οικονοµικής υποχρέωσης) 
• οι προµήθειες επανεξετάζονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο 
• οι προµήθειες πρέπει να καλύπτουν τους συνήθεις κινδύνους, τις διοικητικές δαπάνες και 

µια ετήσια απόδοση επαρκούς κεφαλαίου 
• διαφανείς όροι για τις µελλοντικές εγγυήσεις (π.χ. επιλέξιµες επιχειρήσεις) 
• δυνατότητα χρήσης προµηθειών "ασφαλείας" ή δυνατότητα χρήσης ενιαίας προµήθειας 

(ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη µεµονωµένης πιστοληπτικής αξιολόγησης των 
δικαιούχων ΜΜΕ) για εγγυώµενο ποσό έως 2,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση σε ένα 
δεδοµένο καθεστώς (αυτό επιτρέπει επιµερισµό των κινδύνων για εγγυήσεις µικρού ύψους 
υπέρ ΜΜΕ) 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις 
κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 155, 20.6.2008, σ. 10-22 και 
διορθωτικό της σ. 15 στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 244, 25.9.2008, σ. 32)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EL:PDF  
 

                                                 
11   Σύµφωνα µε τον ορισµό που περιέχεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. ΕΕ C 244, 1.10.2004, σ.2. Βλ. 
επίσης το κεφάλαιο 3.9. του παρόντος εγχειριδίου. 

12  Σύµφωνα µε τον ορισµό που περιέχεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. ΕΕ C 244, 1.10.2004, σ.2. Βλ. 
επίσης το κεφάλαιο 3.9. του παρόντος εγχειριδίου. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EL:PDF
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2.3. Ενισχύσεις για επιχειρηµατικά κεφάλαια 

Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια αποτελούν σηµαντικό µέσο χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. Τον 
Αύγουστο του 2006 τέθηκαν σε εφαρµογή νέες κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές 
ενισχύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων.  
 
Ο ΓΚΑΚ περιέλαβε για πρώτη φορά τις ενισχύσεις µε τη µορφή µέτρων χορήγησης 
επιχειρηµατικών κεφαλαίων µεταξύ των κατηγοριών ενισχύσεων που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση κοινοποίησης.  
 
Η Επιτροπή έθεσε ένα νέο όριο ασφαλείας ύψους 1,5 εκατ. EUR ανά στοχευόµενη ΜΜΕ. Η 
Επιτροπή δέχεται κατ’ αρχήν ότι εντός αυτού του ορίου παρουσιάζεται έλλειψη εναλλακτικών 
µέσων χρηµατοδότησης από τις αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων (δηλ. ότι υπάρχει 
ανεπάρκεια της αγοράς).  
 
Τα µέτρα αυτά ευνοούν τη δηµιουργία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών και τις 
επενδύσεις σε ΜΜΕ µε µεγάλο αναπτυξιακό δυναµικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία στις 
παρούσες οικονοµικές συνθήκες που αυξάνουν την απροθυµία ανάληψης κινδύνων από τον 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην Ευρώπη. 
 
Η χορήγηση ενίσχυσης επιχειρηµατικού κεφαλαίου είναι δυνατή σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµίας εξαιρουµένων των επιχειρήσεων:  

• που είναι προβληµατικές, κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για 
τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων· 

• που ανήκουν στους τοµείς της ναυπηγικής βιοµηχανίας, του άνθρακα και του χάλυβα. 
 
Βασικές έννοιες:  
Όριο ασφαλείας (safe harbour): το µέτρο χορήγησης επιχειρηµατικών κεφαλαίων πρέπει να 
προβλέπει τµήµατα χρηµατοδότησης, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα µε κρατικές 
ενισχύσεις, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό του 1,5 εκατ. EUR ανά στοχευόµενη 
ΜΜΕ και ανά δωδεκάµηνη περίοδο. 

Επιχειρηµατικά κεφάλαια: επένδυση ιδίων κεφαλαίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε 
επιχειρήσεις κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (προλειτουργική φάση, φάση εκκίνησης 
και φάση επέκτασης), που περιλαµβάνει και άτυπες επενδύσεις από επιχειρηµατικούς αγγέλους, 
κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών και εναλλακτικές χρηµατιστηριακές αγορές ειδικευόµενες 
σε ΜΜΕ, περιλαµβανοµένων και επιχειρήσεων ταχείας ανάπτυξης. 

 
Όροι 
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές, είναι δυνατή η παρέκκλιση από ορισµένους από τους 
κατωτέρω όρους. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση υπόκειται σε εµπεριστατωµένη αξιολόγηση, 
έτσι ώστε να σταθµισθούν οι θετικές και οι αρνητικές της επιπτώσεις. 

Σύµφωνα µε τον ΓΚΑΚ, πρέπει να πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις. 
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• Μέχρι 1,5 εκατ. EUR ανά στοχευόµενη επιχείρηση  και ανά δωδεκάµηνο. 
• Για τις ΜΜΕ που είναι εγκατεστηµένες σε ενισχυόµενες περιοχές, καθώς και για τις 

µικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε µη ενισχυόµενες περιοχές, το µέτρο 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου πρέπει να περιορίζεται στη χορήγηση προλειτουργικών 
κεφαλαίων, κεφαλαίων εκκίνησης ή/και κεφαλαίων επέκτασης.  

• Για µεσαίες επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε µη ενισχυόµενες περιοχές, το µέτρο 
επιχειρηµατικού κεφαλαίου πρέπει να περιορίζεται στη χορήγηση προλειτουργικών 
κεφαλαίων ή/και κεφαλαίων εκκίνησης, αποκλειοµένων των κεφαλαίων επέκτασης. 

• Τουλάχιστον το 70% του συνολικού προϋπολογισµού που επενδύει το επενδυτικό ταµείο 
στις στοχευόµενες ΜΜΕ πρέπει να παρέχεται µε τη µορφή ιδίων κεφαλαίων και οιονεί 
ιδίων κεφαλαίων. 

• Τουλάχιστον το 50% της χρηµατοδότησης των επενδυτικών ταµείων πρέπει να 
προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές. 

• Στην περίπτωση επενδυτικών ταµείων που στοχεύουν αποκλειστικά ΜΜΕ 
εγκατεστηµένες σε ενισχυόµενες περιοχές, τουλάχιστον το 30% της χρηµατοδότησης 
πρέπει να προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές. 

• Το επενδυτικό ταµείο πρέπει να ενεργεί µε σκοπό την επίτευξη κέρδους και η διαχείρισή 
του πρέπει να γίνεται µε βάση εµπορικά κριτήρια. 

 
 
Κατηγορίες ενισχύσεων που µπορεί να χορηγηθούν βάσει των κατευθυντήριων γραµµών 

 Σύσταση επενδυτικών ταµείων («ταµεία επιχειρηµατικών συµµετοχών») στα οποία το 
κράτος είναι εταίρος, επενδυτής ή συµµετέχον µέρος, έστω και υπό λιγότερο ευνοϊκούς όρους 
σε σχέση µε τους άλλους επενδυτές· 

 Εγγυήσεις προς τους επενδυτές επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή προς τα ταµεία 
επιχειρηµατικών συµµετοχών, οι οποίες καλύπτουν µέρος των ζηµιών που συνδέονται µε 
την επένδυση, ή εγγυήσεις που παρέχονται για δάνεια χορηγούµενα σε επενδυτές/ταµεία για 
επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια, υπό τον όρο ότι η κρατική κάλυψη των δυνητικών 
υποκείµενων ζηµιών δεν υπερβαίνει το 50% του ονοµαστικού ύψους της εγγυώµενης 
επένδυσης· 

 Άλλα χρηµατοδοτικά µέσα υπέρ επενδυτών επιχειρηµατικών κεφαλαίων ή ταµείων 
επιχειρηµατικών συµµετοχών προκειµένου να χορηγήσουν πρόσθετα κεφάλαια για 
επενδύσεις· 

 Φορολογικά κίνητρα για επενδυτικά ταµεία ή/και τους διαχειριστές τους ή για επενδυτές 
ώστε να επενδύσουν επιχειρηµατικά κεφάλαια. 

 
Κατηγορίες ενισχύσεων που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 

 Σύσταση επενδυτικών ταµείων («ταµεία επιχειρηµατικών συµµετοχών») στα οποία το 
κράτος είναι εταίρος, επενδυτής ή συµµετέχον µέρος, έστω και υπό λιγότερο ευνοϊκούς όρους 
σε σχέση µε άλλους επενδυτές. 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την 
προώθηση των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις» (Επίσηµη 
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Εφηµερίδα C 194, 18.08.2006, σ. 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EL:PDF  
 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ 

 
3.1. Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτοµία 

Το 2006 η Επιτροπή εξέδωσε το Πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα 
και Ανάπτυξη και την Καινοτοµία (ΕΑΚ) και το 2008 εξέδωσε τον ΓΚΑΚ, ο οποίος 
περιλαµβάνει επίσης πολλές κατηγορίες ΕΑΚ. Τόσο το πλαίσιο όσο και ο ΓΚΑΚ περιέχουν νέες 
διατάξεις σχετικά µε την καινοτοµία, οι οποίες στοχεύουν ειδικά τις ΜΜΕ και συµβάλλουν 
επίσης στην καλύτερη εναρµόνιση των ενισχύσεων µε τους στόχους για δηµιουργία θέσεων 
εργασίας και ανάπτυξη σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του προγράµµατος της Λισαβόνας.  
 
Κατηγορίες ενισχύσεων που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του πλαισίου 

 Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει 
ενισχύσεις για: 

- βασική έρευνα: µέχρι το 100% των επιλέξιµων δαπανών 
- βιοµηχανική έρευνα: µέχρι το 80% των επιλέξιµων δαπανών για τις µικρές επιχειρήσεις 
και µέχρι 75% για τις µεσαίες επιχειρήσεις 
- πειραµατική ανάπτυξη: µέχρι το 60% των επιλέξιµων δαπανών για τις µικρές επιχειρήσεις 
και µέχρι 50% για τις µεσαίες επιχειρήσεις 

 Ενισχύσεις για τεχνικές µελέτες σκοπιµότητας: Είναι δυνατή η χορήγηση ενίσχυσης για 
την εκπόνηση τεχνικών µελετών σκοπιµότητας εν όψει δραστηριοτήτων βιοµηχανικής 
έρευνας ή πειραµατικής ανάπτυξης. Για τις ΜΜΕ, η ενίσχυση µπορεί να αντιστοιχεί στο 
75% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες εν όψει δραστηριοτήτων βιοµηχανικής έρευνας 
και το 50% των επιλέξιµων δαπανών για µελέτες εν όψει δραστηριοτήτων πειραµατικής 
ανάπτυξης.  

 Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Οι εν λόγω ενισχύσεις 
µπορούν να καλύψουν δαπάνες σχετικά µε την απόκτηση και κατοχύρωση διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.  

 Ενισχύσεις για το δανεισµό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης: Το προσωπικό πρέπει να 
απασχολείται σε νέες θέσεις που έχουν δηµιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην αποδέκτρια 
επιχείρηση και να έχει εργαστεί για δύο τουλάχιστον χρόνια στον ερευνητικό οργανισµό ή 
τη µεγάλη επιχείρηση από όπου αποσπάται.  
Η ένταση της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών, για 
ανώτατο όριο 3 ετών ανά επιχείρηση και ανά αποσπώµενο εργαζόµενο.  

 Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας. Η 
ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον ερευνητικό οργανισµό και δεν πρέπει να περιλαµβάνει 
την άµεση χορήγηση ενίσχυσης που δεν σχετίζεται µε έρευνα σε εταιρεία που παράγει, 
µεταποιεί ή εµπορεύεται γεωργικά προϊόντα, ούτε να παρέχει στήριξη τιµών σε παραγωγούς 
τέτοιων προϊόντων. Η ένταση της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% των 
επιλέξιµων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σε κάθε περίπτωση συγκεκριµένοι 
όροι. 
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 Ενισχύσεις προς νέες καινοτόµες επιχειρήσεις: Ο δικαιούχος πρέπει να είναι µικρή 
επιχείρηση από τη σύσταση της οποίας δεν πρέπει να έχουν συµπληρωθεί έξι χρόνια κατά το 
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.  
Για τους σκοπούς του ΓΚΑΚ, ο καινοτόµος χαρακτήρας του δικαιούχου αποδεικνύεται 
εφόσον οι δαπάνες του για έρευνα και ανάπτυξη αντιπροσωπεύουν 15% τουλάχιστον του 
συνόλου των λειτουργικών του δαπανών, σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν 
από τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση 
εκκίνησης και δεν έχει οικονοµικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής 
χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.  
Ο δικαιούχος µπορεί να λάβει άλλη κρατική ενίσχυση εκτός ΕΑΚ και επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων, µόνο τρία έτη µετά τη χορήγηση της ενίσχυσης για νέα καινοτόµο επιχείρηση. 
Το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1 εκατ. EUR. Ωστόσο, η ενίσχυση 
µπορεί να φθάσει το 1,5 εκατ. EUR σε περιοχές που δύνανται να τύχουν της παρέκκλισης του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και το 1,25 εκατ. EUR σε περιοχές που 
δύνανται να τύχουν της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης. 

 Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα καινοτοµίας και για υπηρεσίες 
στήριξης της καινοτοµίας 

Το ποσό της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200 000 EUR ανά δικαιούχο 
κατά τη διάρκεια τριών ετών . Αν ο πάροχος των υπηρεσιών διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση, η ενίσχυση µπορεί να καλύψει το 100% των επιλέξιµων δαπανών, διαφορετικά 
το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης φθάνει στο 75% των επιλέξιµων δαπανών. 

 Ενισχύσεις για καινοτόµο διεργασία και οργανωτική καινοτοµία στον τοµέα των 
υπηρεσιών  

Η καινοτόµος διεργασία ή οργανωτική καινοτοµία πρέπει να είναι νέα ή ουσιωδώς 
βελτιωµένη σε σχέση µε την τεχνολογία αιχµής στον σχετικό κλάδο στην Κοινότητα και να 
εµπεριέχει προφανή βαθµό κινδύνου. Η οργανωτική καινοτοµία πρέπει να σχετίζεται πάντα 
µε τη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την 
αλλαγή της οργάνωσης.  
Η προβλεπόµενη ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι 25% για τις µεσαίες επιχειρήσεις και 
35% για τις µικρές επιχειρήσεις.  

 Ενισχύσεις για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας (cluster) 
- Μπορούν να χορηγηθούν επενδυτικές ενισχύσεις για τη δηµιουργία, την επέκταση και το 
συντονισµό συµπλεγµάτων φορέων καινοτοµίας, αποκλειστικά στις νοµικές οντότητες που 
διαχειρίζονται τα εν λόγω συµπλέγµατα καινοτοµίας.  
Η προβλεπόµενη ανώτατη ένταση της ενίσχυσης είναι 25 % για τις µεσαίες επιχειρήσεις 
και 35 % για τις µικρές επιχειρήσεις. Υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης ισχύουν για 
συµπλέγµατα καινοτοµίας στις ενισχυόµενες περιοχές. 

- Μπορούν να χορηγηθούν προσωρινά ενισχύσεις λειτουργίας για το συντονισµό του 
συµπλέγµατος καινοτοµίας στη νοµική οντότητα που το διαχειρίζεται. 

 

Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 

Όλες οι κατηγορίες των ενισχύσεων ΕΑΚ βάσει του πλαισίου καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ 
και, συνεπώς, απαλλάσσονται από τη διαδικασία κοινοποίησης, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 20

1. Ενισχύσεις για καινοτόµο διεργασία και οργανωτική καινοτοµία στον τοµέα των 
υπηρεσιών 

2. Ενισχύσεις για συµπλέγµατα φορέων καινοτοµίας  
3. Μεγάλα ποσά ατοµικών ενισχύσεων: Οι κατηγορίες ενισχύσεων ΕΑΚ εµπίπτουν στον 
ΓΚΑΚ, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια κοινοποίησης (ανά επιχείρηση και ανά 
σχέδιο/µελέτη):   
• Αν το σχέδιο αφορά κυρίως βασική έρευνα: 20 εκατ. EUR* 
• Αν το σχέδιο αφορά κυρίως βιοµηχανική έρευνα: 10 εκατ. EUR* 
• Για όλα τα υπόλοιπα σχέδια: 7,5 εκατ. EUR* 
• Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: 5 εκατ. EUR 

*Τα όρια διπλασιάζονται προκειµένου για σχέδια EUREKA 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κοινοτικό πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την 
Καινοτοµία» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 323 της 30.12.2006, σ. 1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EL:PDF  

 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
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3.2. Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

Στις αρχές του 2008 εκδόθηκαν νέες Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές 
ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της δέσµης µέτρων για την 
κλιµατική αλλαγή. Βάσει των εν λόγω κατευθυντήριων γραµµών, τα κράτη µέλη µπορούν να 
παρέχουν στήριξη σε φιλικά για το περιβάλλον σχέδια ΜΜΕ και µεγάλων επιχειρήσεων.  

Πρόσφατα περιλήφθηκαν στον ΓΚΑΚ πολλές δυνατότητες για τη στήριξη της προστασίας του 
περιβάλλοντος, ώστε να µπορούν τα κράτη µέλη να χορηγούν εύκολα και άµεσα τέτοιες 
ενισχύσεις χωρίς κοινοποίηση στην Επιτροπή. Οι ενισχύσεις αυτού του είδους δεν απαιτείται να 
κοινοποιούνται, εφόσον δεν υπερβαίνουν το όριο των 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και 
επενδυτικό σχέδιο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΓΚΑΚ.  

Για τις επενδυτικές ενισχύσεις, επιλέξιµες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που 
είναι απαραίτητες για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου επιπέδου από αυτό 
που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα ή οι πραγµατοποιούµενες χωρίς την ύπαρξη κοινοτικών 
προτύπων. Από τις επιλέξιµες δαπάνες αφαιρούνται τυχόν λειτουργικά οφέλη ή λειτουργικές 
δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ορισµένης περιόδου. 
 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει των κατευθυντήριων 
γραµµών 

 Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για 
την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων: 
Ενισχύσεις για την προώθηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον που φθάνουν το 70% 
για τις µικρές επιχειρήσεις και το 60% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. Προσαύξηση 10 επιπλέον 
εκατοστιαίων µονάδων µπορεί να χορηγηθεί για µέτρα οικολογικής καινοτοµίας, ενώ η 
ενίσχυση µπορεί να φθάσει το 100% των πρόσθετων επενδυτικών δαπανών όταν εφαρµόζεται 
διαδικασία υποβολής προσφορών. Η εν λόγω ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί και για την 
απόκτηση νέων οχηµάτων µεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον. 

 Ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα:  
Η κατηγορία αυτή αφορά ενισχύσεις για τη συµµόρφωση µε νέα κοινοτικά πρότυπα που 
αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και δεν έχουν τεθεί ακόµη σε ισχύ. Οι 
εντάσεις των ενισχύσεων για τις ΜΜΕ είναι οι εξής: Όταν τα σχέδια υλοποιούνται και 
ολοκληρώνονται:  

- Πάνω από 3 χρόνια πριν από τη θέση σε ισχύ του προτύπου: 25% για τις µικρές 
επιχειρήσεις και 20% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 
- Από 1 έως 3 χρόνια πριν από τη θέση σε ισχύ του προτύπου: 20% για τις µικρές 
επιχειρήσεις και 15% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

 Ενισχύσεις για µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας:  
- Είναι δυνατή η χορήγηση επενδυτικής ενίσχυσης µέχρι 80% των δαπανών για τις µικρές 
επιχειρήσεις και µέχρι 70% για τις µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η ενίσχυση µπορεί να φθάσει το 
100% των πρόσθετων δαπανών της επένδυσης όταν εφαρµόζεται διαδικασία υποβολής 
προσφορών.  
- Οι ενισχύσεις λειτουργίας περιορίζονται σε µια πενταετία. 

 Ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας:  
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- Οι επενδυτικές ενισχύσεις µπορούν να φθάσουν το 80% για τις µικρές επιχειρήσεις και το 
70% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να φθάσει το 100% όταν 
εφαρµόζεται διαδικασία υποβολής προσφορών.  
- Ενισχύσεις λειτουργίας: τα κράτη µέλη µπορούν να καλύψουν όλες τις πρόσθετες δαπάνες 
σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας. Για τις  ενισχύσεις λειτουργίας υπάρχουν 
διάφορες επιλογές. 

 Επενδυτικές ενισχύσεις για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης: τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν ενισχύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτύχουν εξοικονόµηση ενέργειας 
και ενισχύσεις για συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας µέχρι το 80% των επιλέξιµων 
δαπανών για µικρές επιχειρήσεις και µέχρι το 100% των πρόσθετων δαπανών όταν 
εφαρµόζεται διαδικασία υποβολής προσφορών. 

 Ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης µέχρι 70% για τις 
µικρές επιχειρήσεις και 60% για τις µεσαίες επιχειρήσεις· 100% σε περίπτωση διαδικασίας 
υποβολής προσφορών. 

 Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών: ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για την 
εκπόνηση µελετών οι οποίες συνδέονται άµεσα µε επενδύσεις που αποσκοπούν στην 
υπέρβαση των κοινοτικών περιβαλλοντικών προτύπων ή στην εξοικονόµηση ενέργειας ή 
στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές: µέχρι το 70% των δαπανών της µελέτης 
για τις µικρές επιχειρήσεις και µέχρι το 60% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

 

 Ενισχύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων: η κατηγορία αυτή καλύπτει τις ενισχύσεις για τη 
διαχείριση αποβλήτων άλλων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η ενίσχυση µπορεί να φθάσει το 70% 
των επιλέξιµων δαπανών για τις µικρές επιχειρήσεις και το 60% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

 Ενισχύσεις για την αποκατάσταση µολυσµένων χώρων: οι εν λόγω ενισχύσεις µπορούν να 
χορηγηθούν µόνον όταν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υπεύθυνου της ρύπανσης ή όταν 
αυτός δεν µπορεί να εξαναγκασθεί να επιβαρυνθεί µε το σχετικό κόστος. Η ενίσχυση µπορεί 
να καλύψει το 100% των επιλέξιµων δαπανών. 

 Ενισχύσεις για τη µετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε νέο χώρο για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος. Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης πρέπει να υπαγορεύεται από λόγους 
προστασίας του περιβάλλοντος ή προληπτικούς λόγους και προς το σκοπό αυτό πρέπει να 
έχει διαταχθεί µε διοικητική ή δικαστική απόφαση αρµόδιας δηµόσιας αρχής ή να έχει 
συµφωνηθεί µεταξύ της επιχείρησης και της αρµόδιας δηµόσιας αρχής. Η αποδέκτρια 
επιχείρηση πρέπει να τηρεί τα πλέον αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα στη νέα περιοχή 
εγκατάστασης. Ο δικαιούχος µπορεί να είναι επιχείρηση εγκατεστηµένη σε αστικό 
περιβάλλον ή σε ειδική ζώνη διατήρησης ή µονάδα ή εγκατάσταση που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας Seveso II. Η ενίσχυση µπορεί να φθάσει το 70% για τις µικρές 
επιχειρήσεις και το 60% για τις µεσαίες επιχειρήσεις. 

 Ενισχύσεις περιλαµβανόµενες σε συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών: στις κατευθυντήριες 
γραµµές ορίζονται συγκεκριµένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, καθώς και ο 
τρόπος εξέτασης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των κρατικών ενισχύσεων που 
περιλαµβάνονται σε συστήµατα εµπορεύσιµων αδειών. 
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 Ενισχύσεις υπό τη µορφή εκπτώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους: 
Επιτρέπονται εφόσον συµβάλλουν, έστω και έµµεσα, στην αύξηση του επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας και εφόσον οι εν λόγω εκπτώσεις ή οι απαλλαγές δεν 
υπονοµεύουν τον γενικότερο επιδιωκόµενο στόχο του φόρου. Οι ενισχύσεις υπό τη µορφή 
εκπτώσεων και απαλλαγών από εναρµονισµένους περιβαλλοντικούς φόρους επιτρέπονται για 
δεκαετή περίοδο, εφόσον καταβάλλεται ο ελάχιστος κοινοτικός φόρος. Σε άλλες περιπτώσεις, 
οι φορολογικές απαλλαγές ή µειώσεις επιτρέπονται για µία δεκαετία, εφόσον η ενίσχυση 
είναι αναγκαία και αναλογική και αφού εξεταστούν οι επιπτώσεις της στους σχετικούς 
οικονοµικούς τοµείς. 

 
 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 
Οι ακόλουθες κατηγορίες περιβαλλοντικών ενισχύσεων καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ και, 
συνεπώς, εξαιρούνται από τη διαδικασία κοινοποίησης: 

 Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για 
την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων: 
(συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης νέων οχηµάτων µεταφοράς φιλικών προς το 
περιβάλλον)  

 Ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα  
 Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών µελετών  
 Επενδυτικές ενισχύσεις σε µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας: οι επιλέξιµες δαπάνες 

µπορούν να υπολογιστούν είτε µε την απλουστευµένη µέθοδο (µε χαµηλότερες εντάσεις 
ενισχύσεων) είτε µε την κανονική µέθοδο, την ίδια µε αυτή των κατευθυντήριων γραµµών 
(µε ίδιες εντάσεις ενισχύσεων). 

 Επενδυτικές ενισχύσεις για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  
 Επενδυτικές ενισχύσεις για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης  
 Ενισχύσεις υπό τη µορφή µειώσεων ή απαλλαγών από περιβαλλοντικούς φόρους που 
πληρούν τους όρους της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας (2003/96/ΕΚ): 
επιτρέπονται για µια δεκαετία όταν καταβάλλεται ο ελάχιστος κοινοτικός φόρος.  

 
Για όλες τις κατηγορίες επενδυτικών ενισχύσεων υπάρχει απλουστευµένος τρόπος 
υπολογισµού των επιλέξιµων δαπανών βάσει του ΓΚΑΚ: οι επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να 
υπολογιστούν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες. Κατά 
συνέπεια, οι εντάσεις των ενισχύσεων είναι χαµηλότερες βάσει του ΓΚΑΚ σε σχέση µε τις 
εντάσεις των ενισχύσεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές, ώστε  τα 
χορηγούµενα ποσά ενίσχυσης για κάθε περιβαλλοντικό στόχο να είναι τα ίδια βάσει του ΓΚΑΚ 
και βάσει των κατευθυντήριων γραµµών. 
 
Οι κατηγορίες περιβαλλοντικών ενισχύσεων εµπίπτουν στον ΓΚΑΚ εφόσον το ποσό της 
ατοµικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα 7,5 εκατ. EUR. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος” (Επίσηµη Εφηµερίδα C 82, 1.4.2008, σ. 1)  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EL:PDF 
 
 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EL:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

Στις µειονεκτούσες περιοχές, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν περιφερειακές ενισχύσεις 
βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που 
ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2007 και βάσει του ΓΚΑΚ. Οι κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα έχουν στόχο να συµβάλουν στην ανάπτυξη των πιο µειονεκτουσών 
περιοχών στηρίζοντας τις επενδύσεις και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας που συνδέονται µε τις 
εν λόγω επενδύσεις, παρέχοντας στήριξη σε επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης και χορηγώντας 
ενισχύσεις λειτουργίας σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Προωθούν την ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στις 
λιγότερο ευνοηµένες περιφέρειες, ιδίως ενθαρρύνοντάς τις να δηµιουργήσουν εκεί νέες 
εγκαταστάσεις. 

Οι κατευθυντήριες γραµµές καλύπτουν τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα σε 
όλους τους τοµείς εκτός από τον τοµέα της αλιείας, τις βιοµηχανίες άνθρακα και χάλυβα, τη 
βιοµηχανία συνθετικών ινών και την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ισχύουν εν 
γένει για τη µεταποίηση και την εµπορία γεωργικών προϊόντων. Ειδικοί κανόνες έχουν εφαρµογή 
στις µεταφορές και τη ναυπηγική βιοµηχανία, ενώ δεν επιτρέπεται η χορήγηση περιφερειακών 
ενισχύσεων σε προβληµατικές επιχειρήσεις13. 

Κατά γενικό κανόνα, οι περιφερειακές ενισχύσεις θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο 
πολυτοµεακού καθεστώτος ενισχύσεων που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας περιφερειακής 
αναπτυξιακής στρατηγικής. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ατοµική 
ενίσχυση ειδικού σκοπού (ad hoc) σε µία µεµονωµένη επιχείρηση ή ενίσχυση σε έναν 
µεµονωµένο τοµέα δραστηριότητας, όταν αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις. 
 

Βασικές έννοιες: 
Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α): Πρόκειται για περιοχές στις οποίες το 
βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση.  

Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): Πρόκειται για προβληµατικές περιοχές 
που προσδιορίζονται βάσει (εθνικών) δεικτών που προτείνουν τα κράτη µέλη, µε ανώτατο όριο 
πληθυσµιακής κάλυψης και ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις για την αποτροπή καταχρήσεων. 

Αρχική επένδυση: επένδυση σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό: 
- τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης,  
- την επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης,  
- τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας εγκατάστασης µε νέα, πρόσθετα προϊόντα,  
- ή θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας εγκατάστασης, 

∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται µε την επένδυση: καθαρή αύξηση των 
θέσεων εργασίας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Μεγάλο επενδυτικό σχέδιο είναι µια αρχική επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες άνω των 

                                                 
13 Σύµφωνα µε τον ορισµό που προβλέπεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. ΕΕ C 244, 1.10.2004, σ.2. Βλ. 
επίσης κεφάλαιο 3.9. του παρόντος εγχειριδίου. 
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50 εκατ. EUR. 
 
 
 
 
 
 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει των κατευθυντήριων 
γραµµών 

 Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις  
Οι ενισχύσεις χορηγούνται για σχέδια αρχικής επένδυσης. 

Οι επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να υπολογιστούν µε βάση είτε: 
 Τις δαπάνες για επενδύσεις σε ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα, κτήρια, 
εξοπλισµός) και το συνολικό ποσό των δαπανών για επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά 
στοιχεία (για µεταφορά τεχνολογίας) που απορρέουν από το σχέδιο αρχικής επένδυσης. 
Τα επιλέξιµα περιουσιακά στοιχεία δεν απαιτείται να είναι νέα.  

ΕΙΤΕ 
 Το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται άµεσα από 
το επενδυτικό σχέδιο σε µία διετία. 

Η επένδυση ή οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται πρέπει να διατηρούνται στην εκάστοτε 
περιφέρεια για 3 χρόνια τουλάχιστον. 
Ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το 25% των επιλέξιµων δαπανών.  
Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και την ένταση των περιφερειακών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζονται, οι επιτρεπόµενες εντάσεις των ενισχύσεων είναι υψηλότερες για τις 
περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) από ό,τι για τις περιφέρειες του άρθρου 
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Οι εντάσεις των ενισχύσεων για τις ΜΜΕ κυµαίνονται από 20% 
έως 80% αναλόγως των µειονεκτηµάτων της εκάστοτε περιοχής. 
Για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια ισχύουν µειωµένες εντάσεις ενισχύσεων. 
Όταν οι επιλέξιµες δαπάνες για περιφερειακές ενισχύσεις είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις µε 
άλλους σκοπούς (π.χ. ΕΑΚ), υπόκεινται στο ευνοϊκότερο ανώτατο όριο βάσει των εκάστοτε 
καθεστώτων. 

 

 Περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας  
Περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας µπορούν να χορηγηθούν µόνο σε ορισµένες σαφώς 
προσδιορισµένες περιπτώσεις, όταν δικαιολογούνται από σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα της 
περιοχής. Οι εν λόγω ενισχύσεις λειτουργίας συνίσταται στην κάλυψη µέρους των τρεχουσών 
δαπανών των επιχειρήσεων. 

Όροι: 
• Η ενίσχυση δικαιολογείται από τη συµβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη και από το 

χαρακτήρα της· 
• Το ύψος της είναι ανάλογο προς τα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει· 
• Έχει περιορισµένη διάρκεια και µειώνεται σταδιακά.  

Οι ενισχύσεις λειτουργίας µπορούν να µην είναι περιορισµένες χρονικά και να µην µειώνονται 
σταδιακά όταν αποσκοπούν: 
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- στην αντιστάθµιση των προβληµάτων εξόχως απόκεντρων περιοχών 
- στην αντιστάθµιση ή την ανάσχεση της µείωσης του πληθυσµού στις περιφέρειες µε πολύ 
µικρό πληθυσµό 
- στην αντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών µεταφοράς στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και 
στις περιοχές µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα  

 

 Ενισχύσεις προς νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις 
Στόχος των ενισχύσεων εκκίνησης είναι η στήριξη των µικρών επιχειρήσεων στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξής τους (πρώτα 5 χρόνια). Η ενίσχυση µπορεί να φθάσει τα ακόλουθα επίπεδα: 
- ενίσχυση συνολικού ύψους µέχρι 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση για µικρές επιχειρήσεις που 
ασκούν την οικονοµική τους δραστηριότητα σε περιφέρειες πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να 
φθάσει το 35% των επιλέξιµων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη από 
την ίδρυση της επιχείρησης και το 25% κατά τα επόµενα δύο έτη· 
- ενίσχυση µέχρι 1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση για τις µικρές επιχειρήσεις που ασκούν την 
οικονοµική τους δραστηριότητα σε περιφέρειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να 
φθάσει το 25% των επιλέξιµων δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη από 
την ίδρυση της επιχείρησης και το 15% κατά τα επόµενα δύο έτη. 
Οι ανωτέρω εντάσεις είναι δυνατό να αυξηθούν κατά 5% στις πλέον µειονεκτούσες περιφέρειες, 
στις περιοχές µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα και σε αποµονωµένες περιοχές. 
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής 
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της µικρής επιχείρησης, καθώς και σειρά 
άλλων λειτουργικών δαπανών που πραγµατοποιούνται πράγµατι κατά τα 5 πρώτα έτη από τη 
δηµιουργία της επιχείρησης. 

Το ετήσιο ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται σε νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 33 % των προαναφερόµενων συνολικών ποσών ενίσχυσης ανά 
επιχείρηση. 
 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 

 Οι ακόλουθες κατηγορίες περιφερειακών ενισχύσεων καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ και, 
συνεπώς, εξαιρούνται από τη διαδικασία κοινοποίησης: 

• Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και ενισχύσεις στην απασχόληση (απασχόληση που 
δηµιουργείται άµεσα από το επενδυτικό σχέδιο). Μόνο οι ακόλουθες µορφές ενίσχυσης 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης: 

- διαφανή καθεστώτα ενίσχυσης 

- ορισµένα ποσά ad hoc ενίσχυσης που αποτελούν µέρος ενισχύσεων χορηγούµενων βάσει 
καθεστώτων 

- ενίσχυση χορηγούµενη βάσει καθεστώτος σε µεµονωµένα µεγάλα επενδυτικά σχέδια, όταν η 
ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσό ενίσχυσης που µπορεί να λάβει µια 
επένδυση µε επιλέξιµες δαπάνες ύψους 100 εκατ. EUR βάσει της κλίµακας και των κανόνων που 
ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις. 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Ενίσχυση για νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 
(Επίσηµη Εφηµερίδα C 54, 4.3.2006, σ.13)  

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF  

- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
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3.4. Ενισχύσεις για επενδύσεις και απασχόληση 

Οι εν λόγω ενισχύσεις µπορούν να χορηγηθούν τόσο σε ενισχυόµενες όσο και σε µη 
ενισχυόµενες περιοχές (για τις ενισχύσεις που χορηγούνται στις ενισχυόµενες περιοχές, βλ. την 
ενότητα για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα).  
 
Επιλέξιµες δαπάνες είναι:  

• οι δαπάνες επένδυσης σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ή 
• το εκτιµώµενο µισθολογικό κόστος της απασχόλησης που δηµιουργείται άµεσα από 

το επενδυτικό σχέδιο, υπολογιζόµενο σε περίοδο δύο ετών. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
επενδυτικές δαπάνες µπορούν να υπολογιστούν και βάσει του αριθµού των 
δηµιουργούµενων θέσεων εργασίας. 

 
Τα κράτη µέλη µπορούν να χρηµατοδοτήσουν µέχρι το 20% των επιλέξιµων δαπανών στην 
περίπτωση µικρών επιχειρήσεων και µέχρι το 10% των επιλέξιµων δαπανών στην περίπτωση 
µεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Οι εν λόγω κατηγορίες ενισχύσεων καλύπτονται από το γενικό κανονισµό απαλλαγής κατά 
κατηγορία και, συνεπώς, δεν απαιτείται να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, εξαιρουµένων των 
ατοµικών ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα 7,5 εκατ. EUR. 
 
Ειδικοί όροι ισχύουν για τις επενδύσεις στην επεξεργασία και µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.5. Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση 

Βάσει του νέου γενικού κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία, τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν στις επιχειρήσεις ενισχύσεις για γενική και για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση. 
Αυτές οι κατηγορίες ενισχύσεων καλύπτονται από τον ΓΚΑΚ και, συνεπώς, δεν απαιτείται να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή, εξαιρουµένων των ατοµικών ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα 2 
εκατ. EUR. 
 
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν δαπάνες όπως το κόστος του προσωπικού των 
εκπαιδευτών, το κόστος µετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων, συµπεριλαµβανοµένων 
των εξόδων διαµονής, το κόστος υλικών και προµηθειών που σχετίζονται άµεσα µε την 
εκπαίδευση, οι αποσβέσεις των υλικοτεχνικών µέσων και του εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικά για την εκπαίδευση, το κόστος υπηρεσιών προσανατολισµού και παροχής 
συµβουλών, το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόµενων και γενικές έµµεσες δαπάνες, καθώς 
και το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόµενων για τις ώρες συµµετοχής τους στην εκπαίδευση.  
 

Βασικές έννοιες:  
Ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση: η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά 
άµεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην επιχείρηση 
και παρέχει ειδικότητες οι οποίες είτε δεν είναι µεταβιβάσιµες σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους 
τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµες σε περιορισµένο µόνον βαθµό· 

Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση: εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν 
αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην 
επιχείρηση, αλλά του παρέχει ειδικότητες οι οποίες είναι µεταβιβάσιµες σε άλλες επιχειρήσεις ή 
άλλους τοµείς απασχόλησης. 

 
Κατηγορίες δυνατών µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 

 Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση: τα κράτη µέλη µπορούν να καλύψουν 
το 45% των επιλέξιµων δαπανών για τις µικρές επιχειρήσεις και το 35% για τις µεσαίες 
επιχειρήσεις 

 Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση: τα κράτη µέλη µπορούν να καλύψουν 
το 80% των επιλέξιµων δαπανών για τις µικρές επιχειρήσεις και το 70% για τις µεσαίες 
επιχειρήσεις 

 
Η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να αυξηθεί κατά 10% όταν η ενίσχυση παρέχεται σε 
εργαζοµένους µε αναπηρία ή σε εργαζοµένους σε µειονεκτική θέση, µε ανώτατο όριο 
έντασης της ενίσχυσης το 80% των επιλέξιµων δαπανών,.  
 
Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών δικαιολογούν την 
εφαρµογή ειδικής προσέγγισης για τον τοµέα αυτόν, όπου η ένταση της ενίσχυσης µπορεί να 
φθάσει το 100% των επιλέξιµων δαπανών. 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
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- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες και συµµετοχή σε εκθέσεις 

Ο ΓΚΑΚ παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
συµµετοχή σε εκθέσεις χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση, εξαιρουµένων των µεµονωµένων 
ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα 2 εκατ. EUR. 
 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθούν βάσει του ΓΚΑΚ 

 Ενισχύσεις για συµβουλευτικές υπηρεσίες: Η ένταση της ενίσχυσης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες συνίστανται στο κόστος των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συµβούλους. Οι εν λόγω 
υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν µόνιµη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται 
µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής 
φορολογικών και νοµικών συµβουλών ή διαφηµιστικές υπηρεσίες. Το συνολικό ποσό της 
χορηγούµενης ενίσχυσης µπορεί να φθάσει τα 2 εκατ. EUR. 

 

 Ενισχύσεις για τη συµµετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις, µε τις οποίες µπορούν να χορηγηθούν 
µέχρι 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και ανά σχέδιο. Η ένταση της ενίσχυσης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 50% των επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες συνίστανται στο κόστος µίσθωσης, 
εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την πρώτη συµµετοχή επιχειρήσεων σε 
συγκεκριµένη έκθεση. Η εν λόγω ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για τη συµµετοχή σε 
διάφορες εκθέσεις, αλλά όχι για περισσότερες συµµετοχές στην ίδια έκθεση. 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.7. Ενισχύσεις για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

Ο ΓΚΑΚ επιτρέπει στα κράτη µέλη να στηρίζουν, τόσο σε ενισχυόµενες όσο και σε µη 
ενισχυόµενες περιφέρειες, την ίδρυση µικρών επιχειρήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και τις 
οποίες διαχειρίζονται γυναίκες. Αυτό επιτρέπει στις γυναίκες επιχειρηµατίες να ξεπεράσουν 
ιδιαίτερες ανεπάρκειες της αγοράς (όπως, κυρίως, η δυσκολία πρόσβασης στη χρηµατοδότηση), 
ιδίως όταν συστήνουν την πρώτη τους επιχείρηση, προάγοντας έτσι την ουσιαστική έναντι της 
τυπικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στον εν λόγω τοµέα.  
 
Τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις ύψους έως 1 εκατ. EUR σε 
νεοσύστατες µικρές επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από γυναίκες χωρίς να απαιτείται η τήρηση 
της διαδικασίας κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
ΓΚΑΚ.  
 
Η ένταση των ενισχύσεων µπορεί να φθάσει το 15% των επιλέξιµων δαπανών που 
πραγµατοποιούνται τα πρώτα πέντε χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησης. 
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νοµικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής 
συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία της µικρής επιχείρησης, καθώς και σειρά 
άλλων πραγµατικών λειτουργικών δαπανών που πραγµατοποιούνται κατά τα 5 πρώτα έτη από τη 
δηµιουργία της επιχείρησης Ειδικότερα, και για πρώτη φορά, ο ΓΚΑΚ επιτρέπει επίσης τη 
χορήγηση ενίσχυσης για δαπάνες φροντίδας παιδιών και γονέων.  
 
Βασικές έννοιες:  
Νεοσύστατη επιχείρηση που ιδρύθηκε από γυναίκες επιχειρηµατίες: µικρή επιχείρηση που 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
(α) µία ή περισσότερες γυναίκες κατέχουν το 51% τουλάχιστον του κεφαλαίου της µικρής 
επιχείρησης ή είναι καταχωρηµένες ως ιδιοκτήτριες της υπόψη µικρής επιχείρησης· και 
(β) η µικρή επιχείρηση διευθύνεται από γυναίκα. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm


 34

3.8. Ενισχύσεις για εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση και εργαζόµενους µε 
αναπηρία 

Ο ΓΚΑΚ επιτρέπει στα κράτη µέλη να χορηγούν ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης για να βοηθήσουν εργαζοµένους µε αναπηρία ή 
εργαζοµένους που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση για άλλο λόγο να βρουν µη 
προστατευόµενη θέση εργασίας.  
 

Βασικές έννοιες:  
Εργαζόµενος σε µειονεκτική θέση: κάθε πρόσωπο που εµπίπτει σε µία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

• δεν είχε τακτική αµειβόµενη απασχόληση κατά τους προηγούµενους 6 µήνες· 
• δεν παρακολούθησε ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή επαγγελµατική κατάρτιση 

(ISCED 3)·  
• είναι άνω των 50 ετών· 
• είναι ανύπανδρος ενήλικος µε  ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα πρόσωπα· 
• απασχολείται σε ορισµένο κράτος µέλος σε κλάδο ή επάγγελµα όπου η ανισορροπία 

µεταξύ των φύλων υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 25 % τη µέση ανισορροπία σε όλους 
τους κλάδους της οικονοµίας του εν λόγω κράτους µέλους, και ανήκει στο 
υποεκπροσωπούµενο φύλο· ή  

• είναι µέλος εθνοτικής µειονότητας και χρειάζεται να αναπτύξει τη γλωσσική και την 
επαγγελµατική του κατάρτιση ή την επαγγελµατική του πείρα έτσι ώστε να βελτιώσει 
τις προοπτικές του να αποκτήσει σταθερή απασχόληση.  

 
Εργαζόµενος σε πολύ µειονεκτική θέση: κάθε πρόσωπο που έχει µείνει άνεργο επί 24 µήνες 
ή περισσότερο. 

Εργαζόµενος µε αναπηρία: κάθε πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως άτοµο µε αναπηρία βάσει 
της εθνικής νοµοθεσίας ή έχει αναγνωρισµένη ανεπάρκεια που οφείλεται σε σωµατικά, 
πνευµατικά ή ψυχολογικά µειονεκτήµατα.  

 

Όροι:  

• Η απασχόληση των προσώπων αυτών πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του 
αριθµού των θέσεων εργασίας, ή, εάν δεν συµβαίνει αυτό, οι θέσεις εργασίας πρέπει να 
έµειναν κενές µετά από οικειοθελή αποχώρηση, αναπηρία, συνταξιοδότηση λόγω 
ηλικίας, οικειοθελή µείωση του χρόνου εργασίας ή νόµιµη απόλυση για πειθαρχικούς 
λόγους και όχι λόγω περιορισµού των θέσεων εργασίας· 

• Η απασχόληση πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον για την ελάχιστη περίοδο που 
προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή η συλλογική σύµβαση. 

 
Κατηγορίες µέτρων ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Εργαζόµενοι σε µειονεκτική θέση: 
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 Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση µε τη µορφή 
επιδότησης µισθού: Η ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για να καλυφθεί µέχρι και το 
50% των επιλέξιµων δαπανών, οι οποίες συνίστανται στις µισθολογικές δαπάνες για 
ανώτατη περίοδο 12 µηνών από την πρόσληψη. Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί 
µέχρι και τους 24 µήνες σε περίπτωση εργαζοµένων σε πολύ µειονεκτική θέση. Το 
συνολικό ποσό της ενίσχυσης µπορεί να φθάσει τα 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση 
κατ’ έτος. 

 
 
 
 
Εργαζόµενοι µε αναπηρία: 
 

 Ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζοµένων µε αναπηρία µε τη µορφή επιδότησης 
µισθού: Η ενίσχυση µπορεί να καλύψει µέχρι και το 75% των επιλέξιµων δαπανών, οι 
οποίες συνίστανται στις µισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδοµένη περίοδο απασχόλησης 
του εργαζοµένου µε αναπηρία. Η εν λόγω ενίσχυση µπορεί να φθάσει τα 10 εκατ. EUR 
ανά επιχείρηση κατ’ έτος. 

 
 Ενισχύσεις για τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η απασχόληση ατόµων µε 
αναπηρία: Η εν λόγω ενίσχυση µπορεί να καλύψει το 100% των επιλέξιµων δαπανών, 
οι οποίες συνίστανται στις δαπάνες, πλην των µισθολογικών δαπανών (οι οποίες 
καλύπτονται ήδη από την προηγούµενη κατηγορία ενίσχυσης), που προστίθενται σε 
εκείνες τις οποίες θα πραγµατοποιούσε η επιχείρηση εάν απασχολούσε άτοµα χωρίς 
αναπηρία, για την περίοδο απασχόλησης του ατόµου µε αναπηρία. Επιλέξιµες είναι οι 
ακόλουθες δαπάνες: δαπάνες προσαρµογής του χώρου εργασίας, δαπάνες απασχόλησης 
προσωπικού αποκλειστικά για την υποστήριξη του ή των εργαζοµένων µε αναπηρία, 
δαπάνες προσαρµογής ή αγοράς εξοπλισµού προς χρήση από τον ή τους εργαζοµένους 
µε αναπηρία. Οι ενισχύσεις για την αντιστάθµιση των πρόσθετων δαπανών που 
συνεπάγεται η απασχόληση ατόµων µε αναπηρία µπορούν να φθάσει τα 10 εκατ. EUR 
ανά επιχείρηση κατ’ έτος.  

 

 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη 
ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ' εφαρµογή των άρθρων 
87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία)» (Επίσηµη Εφηµερίδα L 
214, 9.8.2008, σ. 003-047) 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών 
επιχειρήσεων 

Οι κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων επιτρέπουν την εφαρµογή επειγόντων µέτρων 
αναδιάρθρωσης, ακόµη και κατά την περίοδο διάσωσης για µεµονωµένες προβληµατικές 
επιχειρήσεις. Τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν την απλουστευµένη διαδικασία 
έγκρισης ενισχύσεων διάσωσης, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ποσό που 
προκύπτει από την εφαρµογή του κοινού τύπου και, σε κάθε περίπτωση, τα 10 εκατ. EUR.  
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές ισχύουν για όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων, εκτός 
από τους τοµείς του άνθρακα ή του χάλυβα, µε την επιφύλαξη ειδικών κατά κλάδους κανόνων 
σχετικά µε τις προβληµατικές επιχειρήσεις.  
 
Βασικές έννοιες:  
Προβληµατική επιχείρηση είναι µια επιχείρηση όταν δεν είναι ικανή, µε δικούς της 
οικονοµικούς πόρους ή µε τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους 
ιδιοκτήτες/µέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της, η οποία, 
χωρίς εξωτερική παρέµβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς µια σχεδόν βέβαιη 
οικονοµική εξαφάνιση βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα. 

Οι ενισχύσεις διάσωσης αποτελούν προσωρινή και ανακλητή συνδροµή. Πρέπει να επιτρέπουν 
σε µια προβληµατική επιχείρηση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της κατά το διάστηµα που 
απαιτείται για την κατάρτιση σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης ή/και κατά το διάστηµα 
που χρειάζεται για να αποφανθούν η Επιτροπή ή οι αρµόδιες εθνικές αρχές σχετικά µε το σχέδιο 
αυτό.  

Οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης βασίζονται σε ένα εφικτό, συγκροτηµένο και διεξοδικό σχέδιο 
για την αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µιας εταιρείας. 

 

 

Οι ενισχύσεις διάσωσης πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

• Να αποτελούν ανακλητή βοήθεια ρευστότητας υπό µορφή εγγυήσεων δανείου ή δανείων 
µε τα συνήθη εµπορικά επιτόκια.  

• Να περιορίζονται στο ποσό που απαιτείται για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

• Να παρέχονται µόνο για το χρόνο που απαιτείται (6 µήνες κατ’ ανώτατο όριο) για την 
κατάρτιση του σχεδίου ανάκαµψης. 

• Να δικαιολογείται λόγω κοινωνικών προβληµάτων και να µην έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στη βιοµηχανία σε άλλα κράτη µέλη. 

• Κατά την κοινοποίησή τους, να συνοδεύονται από δέσµευση του κράτους µέλους ότι θα 
υποβάλει στην Επιτροπή, το αργότερο εντός έξι µηνών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, 
σχέδιο αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης ή αποδείξεις ότι τα δάνεια έχουν αποπληρωθεί ή 
ότι η εγγύηση έχει αποσβεστεί. 

• Πρέπει να χορηγούνται εφάπαξ (αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυσης). 
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Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης µπορούν να χορηγηθούν µόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι: 

• Να υποβληθεί στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης/ανάκαµψης για την αποκατάσταση 
της βιωσιµότητας της επιχείρησης σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

• Να ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα για την πρόληψη αθέµιτων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισµού (π.χ. κατάλληλη µείωση της παραγωγικής ικανότητας). Ωστόσο, η 
προϋπόθεση αυτή κατά κανόνα δεν εφαρµόζεται στις µικρές επιχειρήσεις, εφόσον κατά 
τεκµήριο οι ad hoc ενισχύσεις σε µικρές επιχειρήσεις κατά κανόνα δεν νοθεύουν τον 
ανταγωνισµό σε βαθµό αντίθετο προς το κοινό συµφέρον. 

• Η ενίσχυση να περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την εφαρµογή των µέτρων 
αναδιάρθρωσης. Σηµαντική επίσης και απαλλαγµένη ενίσχυσης πρέπει να είναι η 
συνεισφορά των δικαιούχων. Η συνεισφορά των µικρών επιχειρήσεων πρέπει να 
ανέρχεται στο 25% τουλάχιστον των δαπανών αναδιάρθρωσης, ενώ η συνεισφορά των 
µεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να ανέρχεται στο 40%. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και σε 
περιπτώσεις ιδιαίτερης δυσκολίας, η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί χαµηλότερη συνεισφορά. 

• Η επιχείρηση πρέπει να υλοποιήσει στο ακέραιο το σχέδιο αναδιάρθρωσης και να 
τηρήσει όλους τους όρους που το συνοδεύουν. 

• Ενίσχυση αναδιάρθρωσης µπορεί να χορηγηθεί µόνο εφάπαξ («αρχή της εφάπαξ 
ενίσχυσης»). 

• Απαιτείται αυστηρός έλεγχος και υποβολή ετήσιων εκθέσεων. 
 

Για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις σε ενισχυόµενες περιφέρειες: τα κριτήρια σχετικά µε τη µείωση 
της παραγωγικής ικανότητας / τη συνεισφορά του δικαιούχου µπορούν να εφαρµόζονται µε 
µεγαλύτερη ευελιξία. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- «Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την 
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων» (Επίσηµη Εφηµερίδα C 244, 01.10.2004, σ. 2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2008 η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής 
ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. Επί πλέον, στις 25 Φεβρουαρίου 2009, 
έγιναν ορισµένες τεχνικές προσαρµογές. Το πλαίσιο αυτό παρέχει στα κράτη µέλη πρόσθετες 
δυνατότητες στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της 
πιστωτικής στενότητας στην πραγµατική οικονοµία. Θεσπίζει ορισµένα προσωρινά µέτρα που 
επιτρέπουν στα κράτη µέλη να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των έκτακτων δυσκολιών των 
επιχειρήσεων, και ιδίως των ΜΜΕ, να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. 
Αυτά τα προσωρινά µέτρα βασίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης 
που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να κηρύξει συµβατές µε την κοινή αγορά τις ενισχύσεις 
«για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονοµίας κράτους µέλους». Τα κράτη µέλη πρέπει να 
κοινοποιούν τα καθεστώτα που περιέχουν τέτοια µέτρα και, µετά την έγκριση του καθεστώτος, 
µπορούν να χορηγούν µεµονωµένες ενισχύσεις άµεσα και χωρίς κοινοποίηση. 
 
Όροι:  

• Όλα τα µέτρα εφαρµόζονται µόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληµατικές14 την 
1η Ιουλίου 2008. Μπορούν να εφαρµοστούν σε επιχειρήσεις που δεν ήταν 
προβληµατικές κατά την ηµεροµηνία εκείνη, αλλά κατέστησαν προβληµατικές στη 
συνέχεια συνεπεία της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης. 

• Τα µέτρα µπορούν να εφαρµόζονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010. 

• Τα εν λόγω προσωρινά µέτρα δεν επιτρέπεται να σωρεύονται µε ενίσχυση ήσσονος 
σηµασίας για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες. Το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 
που ελήφθησαν µετά την 01.01.2008 αφαιρείται από το ποσό των συµβατών 
ενισχύσεων που χορηγούνται για τον ίδιο σκοπό βάσει του πλαισίου. Τα προσωρινά 
µέτρα ενίσχυσης µπορούν να σωρευθούν µε άλλες συµβατές ενισχύσεις ή µε άλλες 
µορφές κοινοτικής χρηµατοδότησης µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι µέγιστες 
εντάσεις ενισχύσεων που αναφέρονται στις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές ή στους 
κανονισµούς απαλλαγής κατά κατηγορία. 

 
Νέα µέτρα και προσωρινές τροποποιήσεις υφιστάµενων µέσων 
                                                 
14 Ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης: 
- Για τις µεγάλες επιχειρήσεις, σηµείο 2.1 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές  
ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, Επίσηµη Εφηµερίδα C 244, 
1.10.2004, σσ. 2-17. 
- Για τις ΜΜΕ, άρθρο 1 παράγραφος 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 
2008, για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’ εφαρµογή των 
άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (γενικός κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία), Επίσηµη Εφηµερίδα L 241, 

9.08.2008. 
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 Ενίσχυση κατ’ αποκοπή ύψους µέχρι 500 000 EUR ανά επιχείρηση για τα επόµενα 
2 χρόνια (01.01.2008-31.12.2010), µε σκοπό την ανακούφισή τους από τις τρέχουσες 
δυσκολίες: το εν λόγω µέτρο ενίσχυσης είναι εφαρµοστέο µόνο σε καθεστώτα 
ενισχύσεων. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας και στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν είναι επιλέξιµες για την εν λόγω 
ενίσχυση ούτε για εξαγωγικές ενισχύσεις. Αν η επιχείρηση έχει ήδη λάβει ενίσχυση 
ήσσονος σηµασίας πριν από την έναρξη ισχύος του προσωρινού πλαισίου, το ποσό της 
ενίσχυσης που λαµβάνεται στο πλαίσιο του εν λόγω µέτρου και η ληφθείσα ενίσχυση 
ήσσονος σηµασίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 EUR µεταξύ της 
01.01.2008 και της 31.12.2010.  

 Κρατικές εγγυήσεις δανείων µε τη µορφή µείωσης της οφειλόµενης προµήθειας: οι 
ΜΜΕ µπορούν να τύχουν µείωσης µέχρι 25% της ετήσιας προµήθειας που πρέπει να 
καταβληθεί για νέες εγγυήσεις κατά τη διάρκεια 2 ετών από τη χορήγηση της εγγύησης. 
Επί πλέον, οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να εφαρµόζουν προµήθεια, που καθορίζεται 
στην ανακοίνωση, για µία ακόµη οκταετία. Το ανώτατο ποσό του δανείου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο µισθολογικό κόστος της αποδέκτριας επιχείρησης. Η 
εγγύηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 90% του δανείου και µπορεί να καλύπτει τόσο 
δάνεια για επενδύσεις όσο και δάνεια για κεφάλαια κίνησης. 

 Ενισχύσεις υπό τη µορφή επιδοτούµενου επιτοκίου εφαρµοστέες σε όλα τα είδη 
δανείων: η Επιτροπή αποδέχεται τη χορήγηση δηµόσιων ή ιδιωτικών δανείων µε 
επιτόκιο που είναι τουλάχιστον ίσο µε το επιτόκιο ηµερήσιου δανεισµού (overnight) της 
Κεντρικής Τράπεζας προσαυξηµένο µε ασφάλιστρο ίσο µε τη διαφορά µεταξύ του 
µέσου ετήσιου διατραπεζικού επιτοκίου και του µέσου επιτοκίου µιας ηµέρας της 
Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 
2008, προσαυξηµένο µε το ασφάλιστρο πιστωτικού κινδύνου που αντιστοιχεί στο 
προφίλ κινδύνου του αποδέκτη, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 
µε τον καθορισµό των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης. Η µέθοδος αυτή µπορεί 
να εφαρµοστεί σε όλες τις συµβάσεις που συνάπτονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010 
και µπορεί να καλύψει δάνεια οποιασδήποτε διάρκειας. Τα µειωµένα επιτόκια µπορούν 
να εφαρµοστούν για καταβολές επιτοκίων πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2012. 

 Ενίσχυση υπό τη µορφή µείωσης του επιτοκίου για επενδυτικά δάνεια που 
συνδέονται µε προϊόντα τα οποία βελτιώνουν σηµαντικά την προστασία του 
περιβάλλοντος: οι ΜΜΕ µπορούν να τύχουν µείωσης του επιτοκίου κατά 50%. Το 
επιδοτούµενο επιτόκιο εφαρµόζεται για µέγιστη περίοδο δύο ετών από τη χορήγηση του 
δανείου. Η ενίσχυση µπορεί να χορηγηθεί για την παραγωγή προϊόντων που 
συνεπάγεται είτε την πρόωρη προσαρµογή σε µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα είτε την 
υπέρβαση τέτοιων προτύπων προϊόντων που αυξάνουν το επίπεδο περιβαλλοντικής 
προστασίας και τα οποία δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ. 

 Προσωρινή παρέκκλιση από τις κατευθυντήριες γραµµές του 2006 σχετικά µε τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια:  
- αύξηση του τµήµατος χρηµατοδότησης ανά στοχευόµενη ΜΜΕ από 1,5 εκατ. EUR 
σε 2,5 εκατ. EUR 
- µείωση του ελάχιστου επιπέδου ιδιωτικής συµµετοχής από 50% σε 30% (εντός και 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
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εκτός ενισχυόµενων περιοχών) 

 Απλούστευση των όρων που προβλέπει η ανακοίνωση σχετικά µε τις εξαγωγικές 
πιστώσεις  για την υπαγωγή στην εξαίρεση που επιτρέπει την κάλυψη των µη 
εµπορεύσιµων κινδύνων από το κράτος. 

 
Περισσότερες πληροφορίες: 
- Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής 
ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης (εκδόθηκε στις 17 ∆εκεµβρίου 2008) 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ανώτατες ενισχύσεις που µπορεί να χορηγηθούν προς ΜΜΕ δυνάµει των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις 

ΜικΕ = µικρές επιχειρήσεις, ΜεσΕ = µεσαίες επιχειρήσεις 
Τα αναφερόµενα όρια ισχύουν ανά επιχείρηση, ανά σχέδιο, εφόσον δεν ορίζεται άλλως 

Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας (De minimis)  

Η χορήγηση 200 000 EUR ανά επιχείρηση κατά τη διάρκεια 3 οικονοµικών ετών δεν 
θεωρείται ενίσχυση 

Ενισχύσεις για 
επιχειρηµατικά 
κεφάλαια 

∆υνατότητες διαφόρων µορφών 
ενίσχυσης (βλ. σηµείο 2.3) 

1,5 εκατ. EUR ανά 
στοχευόµενη 
επιχείρηση κατ’ έτος 

α.α 

 
ΜικΕ 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
ΜεσΕ 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

 
ΜικΕ 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
ΜεσΕ 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

Ενισχύσεις για έρευνα 
και ανάπτυξη 
 
Βασική έρευνα 
 
Βιοµηχανική έρευνα 
 
Πειραµατική ανάπτυξη 

+15 ποσοστιαίες µονάδες (µέχρι 
80% συνολικά) σε περίπτωση 
συνεργασίας ή διάδοσης των 
αποτελεσµάτων 

 
 
 
20 εκατ. EUR 
 
10 εκατ. EUR 
 
 7,5 εκατ. EUR  

 
 
∆ιπλάσιο ποσό για 
σχέδια EUREKA15 

+15 ποσοστιαίες µονάδες (µέχρι 
80% συνολικά) σε περίπτωση 
συνεργασίας ή διάδοσης των 
αποτελεσµάτων 

Ενισχύσεις για τεχνικές 
µελέτες σκοπιµότητας  
 

Βασική έρευνα 
 
Βιοµηχανική έρευνα 
 
Πειραµατική ανάπτυξη 
 

 
 
 
 
 
75% για µελέτες βιοµηχανικής 
έρευνας,  
 
50% για µελέτες πειραµατικής 
ανάπτυξης 

 
 
 
20 εκατ. EUR 
 
10 εκατ. EUR 
 
 
 7,5 εκατ. EUR  
 
∆ιπλάσιο ποσό για 
σχέδια EUREKA 

  
 
 
 
 
75% για µελέτες βιοµηχανικής 
έρευνας,  
 
50% για µελέτες πειραµατικής 
έρευνας 

                                                 
15 Το Eureka είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο για βιοµηχανική έρευνα και ανάπτυξη προσανατολισµένη στην αγορά. 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις για δαπάνες 
δικαιωµάτων 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 
 

Βασική έρευνα 
 
Βιοµηχανική έρευνα 
 
Πειραµατική ανάπτυξη 

 
 
 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

  5 εκατ. EUR 

 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

Ενισχύσεις για το 
δανεισµό προσωπικού 
υψηλής ειδίκευσης 

50% ανά επιχείρηση, για 3 
χρόνια, ανά δανειζόµενο άτοµο 

α.α. 50% ανά επιχείρηση, για 3 
χρόνια, ανά δανειζόµενο άτοµο 

Ενισχύσεις για έρευνα 
και ανάπτυξη στους 
τοµείς της γεωργίας και 
της αλιείας 

100% υπό συγκεκριµένους 
όρους 

α.α. 100% υπό συγκεκριµένους όρους 

Ενισχύσεις προς νέες 
καινοτόµες επιχειρήσεις 
(µόνο ΜικΕ) 

1 εκατ. EUR 
  

1,25 εκατ. EUR σε περιφέρειες 
του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ) 
 

1,5 εκατ. EUR σε περιφέρειες 
του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο 
α) 

1 εκατ. EUR 
  

1,25 εκατ. EUR σε 
περιφέρειες του 
άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο γ) 
 

1,5 εκατ. EUR σε 
περιφέρειες του 
άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο α) 

α.α. 

Ενισχύσεις για 
συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε θέµατα 
καινοτοµίας και για 
υπηρεσίες στήριξης της 
καινοτοµίας  

100% αν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση  
∆ιαφορετικά, 75%  
 

200 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο 
ανά επιχείρηση εντός 3 ετών 

200 000 EUR ανά 
επιχείρηση εντός 3 
ετών 

100% αν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή 
πιστοποίηση 
∆ιαφορετικά, 75%  

Ενισχύσεις για 
καινοτόµο διεργασία 
και οργανωτική 
καινοτοµία στον τοµέα 
των υπηρεσιών 

 
ΜικΕ: 35%  
ΜεσΕ: 25% 
 

∆εν υπάγονται 

Ενισχύσεις για 
συµπλέγµατα 
καινοτοµίας (clusters) 
 

 

ΜικΕ: 35% 
ΜεσΕ: 25% 

∆εν υπάγονται 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Επενδυτικές ενισχύσεις 
 
 
 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

 
 100% µε γραµµική µείωση στο 
0 σε 5 χρόνια,΄Η 

  50% για 5 χρόνια 

Επενδυτικές ενισχύσεις 
για την υπέρβαση 
κοινοτικών προτύπων 
περιβαλλοντικής 
προστασίας ή για την 
αύξηση της προστασίας 
του περιβάλλοντος 
ελλείψει κοινοτικών 
προτύπων 

 
 
ΜικΕ: 70% 
ΜεσΕ: 60% 
 
∆ιαγωνισµός: 100% 
 
Προσαύξηση οικοκαινοτοµίας: 
+10% 

 
 
7,5 εκατ. EUR  

 
 
ΜικΕ: 55%  
ΜεσΕ: 45% 
 

Ενισχύσεις για την 
απόκτηση µεταφορικών 
οχηµάτων των οποίων 
οι προδιαγραφές 
υπερβαίνουν τα 
κοινοτικά πρότυπα 
περιβαλλοντικής 
προστασίας 

 
ΜικΕ: 70% 
ΜεσΕ: 60% 
 
∆ιαγωνισµός: 100% 
 
Προσαύξηση οικοκαινοτοµίας: 
+10% 

 
7,5 εκατ. EUR  

 
ΜικΕ: 55%  
ΜεσΕ: 45% 
 

Ενισχύσεις για την 
πρόωρη προσαρµογή σε 
µελλοντικά 
περιβαλλοντικά 
πρότυπα 
 

Πάνω από 3 έτη νωρίτερα:  
ΜικΕ: 25% 
ΜεσΕ: 20% 
 
1-3 έτη νωρίτερα:  
ΜικΕ: 20% 
ΜεσΕ: 15% 

 
7,5 εκατ. EUR 

Πάνω από 3 έτη νωρίτερα: 
ΜικΕ: 15%  
ΜεσΕ: 10%  
 
1-3 έτη νωρίτερα 10%  

Ενισχύσεις για την 
εκπόνηση 
περιβαλλοντικών 
µελετών  

ΜικΕ: 70%  
ΜεσΕ: 60% 

α.α. ΜικΕ: 70%  
ΜεσΕ: 60% 

Ενισχύσεις για 
επενδύσεις σε µέτρα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας  
 

 
Επενδυτική ενίσχυση 
 
 

 
 
 
ΜικΕ: 80% 
ΜεσΕ: 70% 
 

∆ιαγωνισµός: 100% 

 
 
 
7,5 εκατ. EUR  

Υπολογισµός επιλέξιµων 
δαπανών: 

1. Καθαρές πρόσθετες επενδυτικές 
δαπάνες: 
ΜικΕ: 80% 
ΜεσΕ: 70%  
2. Ακαθάριστες πρόσθετες 
επενδυτικές δαπάνες: 
ΜικΕ: 40% 
ΜεσΕ: 30% 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

 
 
Ενίσχυση λειτουργίας 

  
 100% µε γραµµική µείωση στο 
0 σε 5 χρόνια Η 

  50% για 5 χρόνια 
∆εν υπάγεται 

Ενισχύσεις για 
ενεργειακά αποδοτικές 
εγκαταστάσεις 
τηλεθέρµανσης µε 
χρήση συµβατικών 
πηγών ενέργειας 

  
ΜικΕ: 70% 
ΜεσΕ: 60% 
 

∆ιαγωνισµός: 100% 
∆εν υπάγονται 

 
 
ΜικΕ: 80% 
ΜεσΕ: 70% 
 

∆ιαγωνισµός: 100% 

 
 
7,5 εκατ. EUR  

 
 
ΜικΕ: 65% 
ΜεσΕ: 55% 
 

Ενισχύσεις για 
επενδύσεις σε 
συµπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης  
 
Επενδυτικές ενισχύσεις 
 
 
 
 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

  

3 επιλογές: 
1. Αντιστάθµιση της διαφοράς 

µεταξύ κόστους παραγωγής 
και αγοραίας τιµής,  ΄Η 

2. Χρησιµοποίηση µηχανισµών 
της αγοράς («πράσινα» 
πιστοποιητικά, διαγωνισµοί) 

100% µε γραµµική µείωση στο 0 
σε 5 χρόνια Η 50% για 5 χρόνια 

∆εν υπάγονται 

 
 
 
ΜικΕ: 80% 
ΜεσΕ: 70% 
 

∆ιαγωνισµός: 100% 

 
 
 
7,5 εκατ. EUR  

 
 
 
ΜικΕ: 65% 
ΜεσΕ: 55% 
 

Ενισχύσεις για 
επενδύσεις στην 
προώθηση της 
παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές  
 
Επενδυτικές ενισχύσεις 
 
 
 
 
Ενισχύσεις λειτουργίας 

 

3 επιλογές: 
3. Αντιστάθµιση της διαφοράς 

µεταξύ κόστους παραγωγής 
και αγοραίας τιµής,  ΄Η 

4. Χρησιµοποίηση µηχανισµών 
της αγοράς («πράσινα» 
πιστοποιητικά, διαγωνισµοί) 

5. 100% µε γραµµική µείωση 
στο 0 σε 5 χρόνια Η 50% για 
5 χρόνια 

∆εν υπάγονται 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις για το 
περιβάλλον υπό µορφή 
φορολογικών µειώσεων 
ή απαλλαγών 

Ισχύουν ειδικοί όροι (βλ. 
κεφάλαιο 4 κατευθυντήριων 
γραµµών για περιβαλλοντικές 
ενισχύσεις) 

α.α. Μόνο ενεργειακοί φόροι βάσει 
της οδηγίας  2003/96/ΕΚ: 
επιτρέπονται για 10 χρόνια 
κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον 
καταβάλλεται ο ελάχιστος 
κοινοτικός φόρος 

Ενισχύσεις για τη 
διαχείριση αποβλήτων 

ΜικΕ: 70% 
ΜεσΕ: 60% ∆εν υπάγονται 

Ενισχύσεις για την 
αποκατάσταση 
µολυσµένων χώρων 

 

100%  
∆εν υπάγονται 

Ενισχύσεις για τη 
µετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων 

ΜικΕ: 70% 
ΜεσΕ: 60% ∆εν υπάγονται 

Ενισχύσεις 
περιλαµβανόµενες σε 
συστήµατα 
εµπορεύσιµων αδειών 

Ισχύουν ειδικοί όροι 

∆εν υπάγονται 

Περιφερειακές 
ενισχύσεις για 
επενδύσεις (και 
απασχόληση)  
 

20-80% ανάλογα µε τα 
µειονεκτήµατα της εκάστοτε 
περιοχής Ενίσχυση που δεν 

υπερβαίνει το 75% 
των ανώτατων 
επενδυτικών 
ενισχύσεων µε 

επιλέξιµες δαπάνες 
100 εκατ. EUR 

Ένταση της περιφερειακής 
ενίσχυσης σύµφωνα µε τον 
αντίστοιχο χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων 
 
ΜικΕ: + 20 ποσοστιαίες 
µονάδες· 
ΜεσΕ: +10 ποσοστιαίες µονάδες 
(εξαιρουµένων των µεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων και των 
µεταφορών)16 

Περιφερειακές 
ενισχύσεις λειτουργίας 
 

Ισχύουν ειδικοί όροι 
∆εν υπάγονται 

                                                 
16 Για τη γεωργία ισχύουν διαφορετικές εντάσεις. 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις για 
νεοσύστατες µικρές 
επιχειρήσεις (σε 
ενισχυόµενες 
περιφέρειες) 

Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 
3 στοιχείο α):  
 35% Έτη 1-3 
 25% Έτη 4-5 
Συνολική ανώτατη ενίσχυση: 2 
εκατ. EUR 
 
Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 
3 στοιχείο γ):  
25% Έτη 1-3 
15% Έτη 4-5 
Συνολική ανώτατη ενίσχυση: 1 
εκατ. EUR 
 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ισχύει 
προσαύξηση 5%  

 2 εκατ. EUR σε 
περιφέρειες του 
άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο α)  
 
 
 1 εκατ. EUR σε 
περιφέρειες του 
άρθρου 87 παρ. 3 
στοιχείο γ)  
 

 ετήσια ποσά ανά 
επιχείρηση- 33% 
των παραπάνω 
ποσών ενίσχυσης 
κατ’ ανώτατο όριο 

Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 
3 στοιχείο α):  
 35% Έτη 1-3 
 25% Έτη 4-5 
 
 
Περιφέρειες του άρθρου 87 παρ. 
3 στοιχείο γ):  
25% Έτη 1-3 
15% Έτη 4-5 
 

Σε ορισµένες περιπτώσεις ισχύει 
προσαύξηση 5% 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
για επενδύσεις και 
απασχόληση  
 
 

∆εν υπάγονται 

 
7,5 εκατ. EUR 
 
 
 

ΜικΕ: 20%  
ΜεσΕ: 10%  
Για επενδύσεις στη µεταποίηση 
και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων: 
75% σε εξόχως απόκεντρες 
περιοχές 
65% σε µικρά νησιά του Αιγαίου 
50% σε περιφέρειες του άρθρου 
87 παρ. 3 στοιχείο α) 
40% σε όλες τις άλλες 
περιφέρειες 

Ενισχύσεις για 
επαγγελµατική 
εκπαίδευση 

∆εν υπάγονται 

 
2 εκατ. EUR ανά 
σχέδιο 
επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης 

Ειδική επαγγελµατική 
εκπαίδευση: 
ΜικΕ: 45% 
ΜεσΕ: 35% 
 

Γενική επαγγελµατική 
εκπαίδευση: 
ΜικΕ: 80% 
ΜεσΕ: 70% 
 
+10 ποσοστιαίες µονάδες για 
εργαζοµένους µε αναπηρία/σε 
µειονεκτική θέση (συνολικά 80% 
κατ’ ανώτατο όριο) 
  
100% για τις θαλάσσιες 
µεταφορέςt 
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Κατευθυντήριες 
γραµµές/Πλαίσια 

ΓΚΑΚ 

Είδος µέτρου 
ενίσχυσης 

Ανώτατο όριο έντασης 
ενίσχυσης / ποσό βάσει 
σχετικών κατευθ. 
γραµµών/πλαισίου 

Ανώτατη 
επιτρεπόµενη 
ενίσχυση βάσει 

ΓΚΑΚ 

Ανώτατο όριο έντασης της 
ενίσχυσης βάσει του ΓΚΑΚ 

Ενισχύσεις για 
νεοσύστατες µικρές 
επιχειρήσεις ιδρυόµενες 
από γυναίκες 
επιχειρηµατίες  

∆εν υπάγονται 

1 εκατ. EUR 
(ανώτατο όριο 33% 
του παραπάνω 
ποσού κατ’ έτος) 

15% για τα πρώτα 5 έτη 
 

Ενισχύσεις για 
συµβουλευτικές 
υπηρεσίες 

∆εν υπάγονται 2 εκατ. EUR  50% 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
για συµµετοχή σε 
εκθέσεις 

∆εν υπάγονται 2 εκατ. EUR  50% 

Ενισχύσεις για 
πρόσληψη εργαζοµένων 
σε µειονεκτική θέση µε 
τη µορφή επιδότησης 
µισθού  

∆εν υπάγονται 

5 εκατ. EUR  Εργαζόµενοι σε µειονεκτική 
θέση: 
50% κατά τους 12 πρώτους 
µήνες 
 

Εργαζόµενοι σε πολύ 
µειονεκτική θέση: 
50% κατά τους 24 πρώτους µήνες 

Ενισχύσεις για την 
απασχόληση 
εργαζοµένων µε 
αναπηρία µε τη µορφή 
επιδότησης µισθού  

∆εν υπάγονται 10 εκατ. EUR  75% 

Ενισχύσεις για την 
αντιστάθµιση των 
πρόσθετων δαπανών 
που συνεπάγεται η 
απασχόληση 
εργαζοµένων µε 
αναπηρία 

 10 εκατ. EUR  100% 

Ενισχύσεις για τη 
διάσωση και την 
αναδιάρθρωση 
προβληµατικών 
επιχειρήσεων 

Ισχύουν ειδικοί όροι 

∆εν υπάγονται 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ορισµός των ΜΜΕ 
Άρθρο 1 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί 
οικονοµική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή 
άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 
που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα. 

Άρθρο 2 

Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων 

1.  Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ("ΜΜΕ") αποτελείται από 
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια EUR. 

2.  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου προϋπολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια EUR. 

3.  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί 
λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του 
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια EUR. 

Άρθρο 3 

Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού 
απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών 

1.  «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη 
επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της 
παραγράφου 3. 

2.  «Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως 
συνδεδεµένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη 
σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού µε µία ή περισσότερες 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του 
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). 

 Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή 
συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και αν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, 
εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 µε την οικεία επιχείρηση: 

(α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή 
οµάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κινδύνου ("business angels") και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη 
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εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια 
επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1250000 EUR·  

(β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού· 

(γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης· 

(δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια EUR 
και λιγότερο από 5000 κατοίκους. 

3. «Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µία από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 

(α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των 
εταίρων άλλης επιχείρησης· 

(β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· 

(γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της 
τελευταίας· 

(δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει 
συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 

Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης 
επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή 
εταίρων. 

Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία από τις σχέσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω µίας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µία από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας 
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές. 

Ως όµορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη ή 
κατάντη της σχετικής αγοράς. 

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν 
µπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων 
ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς, 
µεµονωµένα ή από κοινού. 

5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, 
συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα 
αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και 
εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση 
δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή 
περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι 
συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας φυσικών προσώπων. Οι 
δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που 
προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις. 
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Άρθρο 4 

Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών 
ποσών και περίοδος αναφοράς 

1. Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των 
χρηµατοοικονοµικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική 
χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη κατά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο 
προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς. 

2.  Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση 
βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα 
χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα 
την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον 
εάν το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. 

3.  Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει 
ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις 
που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους. 

Άρθρο 5 

Ο αριθµός απασχολούµενων 

Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), 
δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη 
επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν 
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι 
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων 
περιλαµβάνονται: 

(α) οι µισθωτοί· 

(β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 
εξοµοιώνονται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο · 

(γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες· 

(δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 

Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο 
σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό 
απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. 

Άρθρο 6 

Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης 

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου 
του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς 
αυτής της επιχείρησης. 

2.  Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός 
των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους 
λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιηµένους 
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λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους 
περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 
ενδεχοµένως συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το 
ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά 
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των 
ποσοστών αυτών. 

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των 
στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη 
επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης. 

3. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την 
εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Σ’ αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων 
που συνδέονται µε αυτές τις συνεργαζόµενες, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη 
βάσει ενοποίησης. 

Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την 
εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, 
ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των 
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες 
βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται 
στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 

4.  Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους 
λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ’ αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα 
σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της.  
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