
ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
LEADER 

Εθνική Αρχή Συντονισμού 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 



1. ΜΕΓΕΘΟΣ 
              Κριτήρια 

• Αριθμός εργαζομένων 
• Κύκλος εργασιών ή σύνολο του ισολογισμού 

 
• Σωρευτικά κριτήρια   

 
• Ελέγχονται κλεισμένες οικονομικές χρήσεις (για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις γίνεται εκτίμηση βάσει των στοιχείων του τρέχοντος 
οικονομικού έτους)  
 

• Προϋπόθεση να μην υφίσταται καμία αλλαγή εκτός ορίων επί 2 
διαδοχικά οικονομικά έτη  (Δεν αρκεί ένα έτος για την απόκτηση ή την 
απώλεια της ιδιότητας ΜΜΕ)  
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 Στοιχεία 
Κατηγορία Εργαζόμενοι Ο ετήσιος 

Κύκλος 

Εργασιών 

ή το σύνολο 

του ετήσιου 

Ισολογισμού 

Πολύ μικρές <10 2εκ. Ευρώ   2εκ. Ευρώ 

Μικρές <50 10εκ. Ευρώ 

 

10εκ. Ευρώ 

 

Μεσαίες <250 50εκ. Ευρώ 

 

43εκ. Ευρώ 
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Συνεργαζόμενη επιχείρηση 

Μία επιχείρηση είναι Συνεργαζόμενη εάν: 

 

• συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, στο 
κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, σε άλλη επιχείρηση 
και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή 
μεγαλύτερο του 25% σε αυτή, 

 

• Η επιχείρηση Α δεν συνδέεται με άλλη επιχ. Αυτό σημαίνει, 
μεταξύ άλλων, ότι τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Α σε 
μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν υπερβαίνουν το 
50% 
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Συνδεδεμένη Επιχείρηση 
 

• Μία επιχείρηση είναι Συνδεδεμένη εάν: 
 

 - έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων  
μιας άλλης επιχείρησης, 

 - έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του 
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μιας άλλης 
επιχείρησης, 

 - έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν, 

 - μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης. 

 
Κυρίαρχη επιρροή και μέσω φυσικού προσώπου/ομάδας μόνο όταν οι 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όμορες αγορές 
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Παράδειγμα – Συνδεδεμένη Σχέση 

B Γ 

55% 60% 
A 

Το σύνολό μου: 100% της B + 100% της A + 100% της Γ  

Εργαζόμενοι 

Κυκλος. Εργ. 

Ισολογισμός 

A 
30 

7m 

6m 

B 
150 

40m 

30m 

Γ 
80 

20m 

18m 

= 
B 

30 + 150 + 80 = 260 

7 + 40 + 20 = 67 

6 + 30 + 18 = 54 

Δ 

40% 

Το σύνολο μου: 100% της B + 100% της [A + 40%της Δ] + 100% της Γ  

60% 

Το σύνολο μου: 100% της B + 100% της [A + Δ] + 100% της Γ  6 



2. DE MINIMIS  
•Πεδίο εφαρμογής (εγχώρια vs εισαγόμενα, εξαγωγική 
δραστηριότητα) 
•200,000 € ΑΙΕ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονομικών ετών 
(πχ 2017, 2018, 2019) σε ακαθάριστα ποσά  (100,000 € για 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές) 
•Ανά Ενιαία Επιχείρηση  
•Από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους  
•Όταν η ενίσχυση υπερβαίνει το όριο, όλο το ποσό της 
ενίσχυσης δεν είναι de minimis  
• Προβλέψεις για συγχωνεύσεις, εξαγορές, διασπάσεις 
•Αφετηρία υπολογισμού 3ετίας: ημερομηνία ανάληψης 
νομικής δέσμευσης ανά Κ-Μ 
•Σαφής διαχωρισμός κέντρων κόστους για επιλέξιμους και μη 
τομείς με ξεχωριστές λογιστικές καταχωρήσεις 
•Παρακολούθηση 
 



Παράδειγμα για υπολογισμό σώρευσης  

Τουριστικό γραφείο – ΟΕ (Α) διαθέτει το 60% σε μία ΑΕ-ξενοδοχείο (Β). Οι 
επιχειρήσεις έχουν λάβει τις  ενισχύσεις “de minimis” σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί: 

  

2016    2017    2018  2019     

A  50.000    30.000    20.000    ?  

Β  10.000    90.000  0  0   

 

•Η εταιρεία (Α) δικαιούται να λάβει εντός του 2019 ενίσχυση de minimis: 

α) 150.000€; 

β) 60.000€; 

γ) 10.000€; 

δ) δεν δικαιούται ενίσχυση “de minimis”;   



3. KAN 651/2014  (Υποδράσεις 19.2.3.3, 19.2.3.4 
και 19.2.3.5) 

• Πεδίο εφαρμογής (εγχώρια vs εισαγόμενα, εγκατάσταση, εξαίρεση 
τομέων, διαχωρισμός δραστηριοτήτων, εξαγωγική δραστηριότητα) 

• Χαρακτήρας κινήτρου  
• Ένταση ενίσχυσης 
• Σώρευση (χρηματοδοτικά) 
• Μη προβληματική επιχείρηση 
• Όχι ανάκτηση 
• Αναγωγή δαπανών σε παρούσα αξία 
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Αρ. 14 Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις  
Πεδίο εφαρμογής 

• Για καθεστώτα και μεμονωμένες ενισχύσεις 

• Εξαιρούμενοι τομείς: ναυπηγική, χάλυβας, άνθρακας, 
συνθετικές ίνες, μεταφορές και συναφής υποδομή, 
παραγωγή/διανομή/υποδομές ενέργειας. 

• Μη στοχευμένα καθεστώτα (τουλάχιστον 1 τετραψήφιο ΚΑΔ). 
Στοχευμένα: τουρισμός, ευρυζωνικές υποδομές, μεταποίηση 
και εμπορία. 

• Μη ενισχυόμενοι οι δικαιούχοι που συνδέονται με τη 
διακοπή δραστηριότητας ή κλείσιμο εγκατάστασης (2 ετία) 
εντός ΕΟΧ  

• Στις περιοχές του ΧΠΕ 107.3.α για αρχικές επενδύσεις για 
όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους 
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Αρ. 14 Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις 

Επιλέξιμες δαπάνες 
  

Υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού για αρχική επένδυση: 

• Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης 

• Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης 
(περισσότερα προϊόντα χωρίς αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας) 

• Διαφοροποίηση παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης 
(εξοπλισμός για την παραγωγή νέων προϊόντων) 

• Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας 
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Αρ. 14 Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις 

 

• 25% ιδιωτική συμμετοχή 

• Υλικά στοιχεία επενδυτικού νέα (εκτός για ΜΜΕ) 

• Διατήρηση υποχρεώσεων 5 έτη (3 για ΜΜΕ)  
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Αρ. 14 Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις 

 
• Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των 

επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική 
εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση 

β) πρέπει να είναι αποσβεστέα·  

γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους 
που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και 

δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης 
στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το 
έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον πέντε έτη ή τρία 
έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. 

• Κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία 
αρχίζει εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών στον 
ίδιο νομό, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο.  
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Αρ. 22 Ενισχύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις  

      Μη εισηγμένες Μικρές επιχειρήσεις που: 

•  λειτουργούν έως 5 έτη μετά την καταχώρισή τους 

• χωρίς διανομή κερδών 

• δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης 

• δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης (έως και πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης 
επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση) 

• Ανώτατο ποσό ενίσχυσης 0,6 εκ € για 107.3.γ  
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4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

Ο όρος «προβληματική» συναντάται σε κανονισμούς κρατικών 
ενισχύσεων 

 

Στο σκεπτικό της Ε. Επιτροπής  θεωρείται ότι μία επιχείρηση είναι προβληματική 

εφόσον 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 μία σχεδόν βέβαιη οικονομική 

εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. 

 

 

 



Πότε μια Μικρομεσαία επιχείρηση θεωρείται 
προβληματική; 

 

Προβληματική θεωρείται μια επιχείρηση που έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της αν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 
παρακάτω συνθήκες: 

 

• Έχει ενταχθεί σε πτωχευτική διαδικασία σύμφωνα με διατάξεις 
εθνικού δικαίου 

• Αν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμα 
αποπληρώσει το δάνειο ή δεν έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης ή 
υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης  

• Έχει απολέσει (λόγω συσσωρευμένων ζημιών) το ήμισυ του 
κεφαλαίου της 

 



Αξιολόγηση μιας επιχείρησης βάσει δεικτών 
 

Ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης 
Εφαρμόζεται ο τύπος: 

 

 

Εάν Ισχύει το αποτέλεσμα η επιχείρηση ΔΕΝ είναι προβληματική  
 

Για τον υπολογισμό του τύπου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των οικονομικών 
καταστάσεων των επιχειρήσεων, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ (N. 4308/2014). 
 

και όπου:    Μετοχικό κεφάλαιο =  Κεφάλαιο + Υπέρ το άρτιο 
(Λογ. 40.00, 40.01, 40.02, 40.03, 40.04, 40.05, 40.06, 40.07, 41.00, 41.01 του ΕΓΛΣ) 
 
Η εξέταση γίνεται σε επίπεδο τόσο της αιτούσας επιχείρησης όσο και της «ενιαίας 
επιχείρησης/single undertaking»  

Ίδια κεφάλαια (ομάδα λογ/σμών 4) / Μετοχικό κεφάλαιο  (λογ/σμοί 40 και 41)  ≥  0,5 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 Πληροφορίες: 

 ΕΥΚΕ 

 Mail : stateaid_unit@mnec.gr 


