
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 – De Minimis 

 

Εθνική Αρχή Συντονισμού 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
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Βασικές Αρχές 
• Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν κρατική 

ενίσχυση - δεν υπάρχει καμία ανάγκη κοινοποίησης 

 

• Μικρά ποσά ενίσχυσης δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό 
ούτε επηρεάζουν το διακοινοτικό εμπόριο 

 

• Χορηγούνται με οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε 
σκοπό 

 

• Χορηγούνται σε μία ενιαία επιχείρηση, σε μία δεδομένη 
περίοδο και δεν υπερβαίνουν ένα καθορισμένο ποσό 
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Αποτελεί ένα χρήσιμο μηχανισμό για την χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων  

 

• Regulation (EC) No 69/2001 - 12.1 2001 - 
31.12.2006  

• Regulation (EC) No 1998/2006 - 1.1.2007 - 
31.12.2013  

• Regulation (EU) No 1407/2013 - 1.1.2014 - 
31.12.2020 

O De Μinimis Ιστορικά 
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Ο Νέος De Minimis  

• Σε ισχύ από 
01/01/2014 και 
παράταση του Καν. 
1998/2006 μέχρι 
1/7/2014 για 
υφιστάμενα μέτρα 



Δεν προβλέπεται να εφαρμόζεται 
 

 Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων (διακριτά όρια) 

 

 Ενισχύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση και εμπορία προϊόντων 
Παραρτήματος Ι (υπό προϋποθέσεις) 

 

 Ενισχύσεις που σχετίζονται με εξαγωγές 

 

 Ενισχύσεις με όρο χρήσης εγχώριων αγαθών αντί των 
εισαγόμενων  

 

 Ενισχύσεις για οχήματα σε οδικές εμπορευματικές μεταφορές 
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Εξαγωγικές Ενισχύσεις 
 Ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγώγιμες 

ποσότητες 

 

 Ενισχύσεις για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου 
διανομής  
 κόστος ενοικίασης γραφείου, ασφάλεια, προσωπικό, έπιπλα και 

υλικό ή άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική 
δραστηριότητα 

 

 Δεν είναι εξαγωγική ενίσχυση 
 συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  

 μελέτες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για λανσάρισμα νέου ή ήδη 
υπάρχοντος προϊόντος σε μία νέα αγορά 
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Πεδίο εφαρμογής 

 Σαφής διαχωρισμός κέντρων κόστους για 
επιλέξιμους και μη τομείς 

 

 Για επιχειρήσεις με επιλέξιμες και μη 
δραστηριότητες διασφάλιση ότι η ενίσχυση εντός 
του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. 
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και σε τομείς οι οποίοι εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός 
των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους 
εξαιρούμενους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 
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• 200,000 € ΑΙΕ σε οποιαδήποτε περίοδο 3 οικονομικών ετών 
(πχ 2012, 2013, 2014) σε ακαθάριστα ποσά  (100,000 € για 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές) 

• Ανά ενιαία επιχείρηση ανεξαρτήτως της μορφής ή του 
επιδιωκόμενου στόχου 

• Από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους  
• Όταν η ενίσχυση υπερβαίνει το όριο, όλο το ποσό της 

ενίσχυσης δεν είναι de minimis  
• Ειδικές (νέες) προβλέψεις για συγχωνεύσεις, εξαγορές, 

διασπάσεις 
• Αφετηρία υπολογισμού 3ετίας: ημερομηνία ανάληψης 

νομικής δέσμευσης ανά Κ-Μ 

Όροι εφαρμογής  
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Τα όρια – ποσοτικά και χρονικά 
• Όριο οι 200.000 Ευρώ (100.000 για τις οδικές μεταφορές) για 

μία μεμονωμένη επιχείρηση ανά κράτος μέλος σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών (3) ετών 
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Τα όρια χρονικά 
• Τα χρονικά όρια ισχύουν και μεταξύ των κανονισμών σε 

κυλιόμενη βάση.  

• Χρονικό σημείο ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία ο 
ωφελούμενος αποκτά το έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης 
(απόφαση ένταξης, έγκριση, σύμβαση, απόφαση του ΔΣ κλπ) 

 

15/10/2013 15/10/2015

1/1/2014 1/1/2015

De Minimis

Μεταξύ Κανονισμών

2/12/2013

Έγκριση 55.000

3/4/2015

Έγκριση 65.000

1/7/2014

Έναρξη 1407/2013

8/11/2014

Έγκριση 75.000



Είδη ενισχύσεων 

Εφαρμόζεται στις διαφανείς ενισχύσεις 

• δεν είναι αναγκαία η εκτίμηση κινδύνου για τον υπολογισμό 
του ακαθάριστου ισοδύναμου ενίσχυσης 

Τέτοιες είναι 

• Επιχορηγήσεις/επιδοτήσεις 

• Δάνεια/επιδοτήσεις επιτοκίου 

• Εγγυήσεις δανείων 

• Εισφορά κεφαλαίου & επιχειρηματικά κεφάλαια, μέχρι 
το ανώτατο όριο de minimis μόνο για συμμετοχή το 
μετοχικό κεφάλαιο  

• Άλλες ενισχύσεις με οροφή, μέχρι το ανώτατο όριο de 
minimis (π.χ. φοροαπαλλαγές) 
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Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 
 

 
Όπου η ενίσχυση δεν αφορά άμεση χρηματοδότηση 
πρέπει να υπολογισθεί το ΑΙΕ και να ληφθεί υπόψη 
στον υπολογισμό του ποσού De Minimis 

– Εφόσον το ακριβές ποσό της ενίσχυσης δεν είναι γνωστό 
κατά την έγκριση τότε ισχύει η έννοια της πρόβλεψης 
οροφής 

– Πρόβλεψη οροφής: Ο φορέας ενίσχυσης εγκρίνει με ποσό 
που ισούται με την οροφή δηλ. εκτιμά την παρούσα αξία 
και δίνει την έγκριση λαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν 
ξεπερνά το όριο της σώρευσης. 

 
 



Συγχωνεύσεις – εξαγορές - διασπάσεις 
 

• Σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη 
χορηγηθεί  

 

• Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες, η ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση 
καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, 
δηλαδή στην επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες που 
επιχορηγήθηκαν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό οι ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των 
ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων. 
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Δάνεια - ΑΙΕ 

Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου : 
– Οι εγγυήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του δανείου και  

– Το δάνειο δεν υπερβαίνει  το 1.000.000 € (ή 500.000 ευρώ για 
οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια πέντε ετών ή 

– Το ποσό των 500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις που 
εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια δέκα 
ετών.  

– Για χαμηλότερο δάνειο  και/ή μικρότερη διάρκεια, το ΑΙΕ 
υπολογίζεται αναλογικά 

Ή το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με 
βάση το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της 
ενίσχυσης 
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Εγγυήσεις δανείων (μόνο) - ΑΙΕ  
• Εγγυήσεις χωρίς προμήθεια όπου  

 η εγγύηση έως το 80% του δανείου και  

 εγγυημένο ποσό έως 1.500.000 € (750.000€ ευρώ οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές) και διάρκεια εγγύησης πέντε έτη ή  

 Εγγυημένο ποσό 750.000 € (ή 375.000€ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές) και έχει διάρκεια δέκα ετών.  

 Για χαμηλότερο εγγυημένο ποσό  και/ή μικρότερη διάρκεια, το ΑΙΕ 
υπολογίζεται αναλογικά 

 
• Το ΑΙΕ (προμήθεια εγγύησης) έχει υπολογιστεί με βάση τις 

προμήθειες ασφαλούς λιμένα  
 

• Μέθοδος για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου 
επιχορήγησης της εγγύησης με κοινοποίησή και έγκριση από 
την Ε.Ε.  15 



 δεν περιλαμβάνει  μόνο το νομικό πρόσωπο στο οποίο 
απευθύνεται 

 καλύπτει  κάθε φορέα  που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα,  ανεξάρτητα από το νομικό  καθεστώς  που 
τον διέπει και τον  τρόπο  της χρηματοδοτήσεως  του 

  οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις  μέσω νομικής οντότητας για 
το σκοπό του εν λόγω κανονισμού θεωρούνται  ως 
ανήκουσες στην «ίδια επιχείρηση» 

Έννοια της ενιαίας επιχείρησης 
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 De minimis και de minimis ΥΓΟΣ μέχρι 500.000€ τριετία (δε 

γίνεται έλεγχος κοινών επιλέξιμων δαπανών) 

 De minimis με άλλους de minimis έως 200.000€ (100.000€) 
τριετία (δε γίνεται έλεγχος κοινών επιλέξιμων δαπανών) 

  de minimis  με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες 
δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, μέχρι το όριο της 
υψηλότερης έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που 
έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης 

σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή  

Σώρευση 
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 Με υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή/ φορέα που θα λάβει 
ενίσχυση. Ευθύνη του Κ-Μ να επιβεβαιώσει. Δεν 
εφαρμόζεται όταν υπάρχει μητρώο 

 

 Με την τήρηση ενός κεντρικού μητρώου παρακολούθησης 
ενισχύσεων de minimis, όπου καταχωρούνται όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με τις de minimis ενισχύσεις που 
δόθηκαν σε οποιαδήποτε επιχείρηση από οποιαδήποτε αρχή 
του κράτους (ΑΙΕ, μέγεθος επιχείρησης, NACE κύριας 
δραστηριότητας, ημερομηνία χορήγησης ενίσχυσης).  

Παρακολούθηση 
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 Ενημερώνει τις επιχειρήσεις για ενισχύσεις de minimis και 
λαμβάνει πληροφορίες για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση de 
minimis ληφθείσα τα προηγούμενα 3 έτη από τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον δεν υπάρχει κεντρικό 
μητρώο (3 ετία). 

 Χορηγεί τις ενισχύσεις μετά από εξακρίβωση ότι όριο για 
την τριετία δεν έχει ξεπεραστεί. 

 Διατηρεί αρχεία επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. 

 Παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή, μετά από γραπτή 
αίτησή της, εντός 20  εργάσιμων ημερών 

 

Υποχρεώσεις Κ-Μ 
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 Απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού ΑΙΕ για 
τυποποιημένα δάνεια και εγγυήσεις.   

 

 Αποσαφήνιση της έννοιας της «επιχείρησης»  

 

 Διευκρίνιση του τρόπου αντιμετώπισης των 
επιχειρήσεων με επιλέξιμες και μη 
δραστηριότητες και των συγχωνεύσεων-
εξαγορών-διασπάσεων.  

Βασικές αλλαγές 
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Παράδειγμα για πεδίο εφαρμογής 
 

Ποια από τις παρακάτω επιχειρήσεις δικαιούται 
ενίσχυση «de minimis??»; 

α) Φάρμα συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, 

β) Εργοστάσιο συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων, 

γ) Εταιρεία logistics για την αγορά φορτηγού, 

δ) Εταιρεία αλίευσης κατάψυξης και συσκευασίας αλιευτικών 
προϊόντων 
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Παράδειγμα για όριο ενίσχυσης 

Επιχείρηση  logistics (εμπορευματικών μεταφορών) αιτείται 
το 2015 ενίσχυση de minimis μέσω φοροαπαλλαγής . Η 
επιχείρηση αυτή έχει λάβει €50.000 το 2012, €40.000 το 
2013 και €30.000 το 2014. Εντός του 2015 δικαιούται να 
λάβει ενίσχυση “de minimis”: 

 

α) 30.000€; 

β) 80.000€; 

γ) 130.000€; 

δ) δεν δικαιούται ενίσχυση το 2015; 

  
22 



Παράδειγμα για υπολογισμό σώρευσης (1) 

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: 

  

2012    2013    2014  2015      

A  50.000    30.000    20.000    ?  

Β  10.000    90.000  0  0   

 

• Η εταιρεία (Α) δικαιούται να λάβει εντός του 2015 ενίσχυση de minimis: 

α) 150.000€; 

β) 60.000€; 

γ) 10.000€; 

δ) δεν δικαιούται ενίσχυση “de minimis”;   
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Παράδειγμα για υπολογισμό σώρευσης (2) 

Ο επιχειρηματίας (Α), διαθέτει μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Α) εμπορική, το 60% σε μία ΟΕ 
-κατασκευαστική (Β) και το 55% σε μία ΑΕ-ξενοδοχείο (Γ). Οι επιχειρήσεις έχουν λάβει 
την προηγούμενη τριετία ενισχύσεις “de minimis” σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί: 

  

  2013  2014  2015 

A  30.000  20.000      ?  

Β  90.000  0    0  

Γ   0  50.000  10.000    

 
• Η εταιρεία (Α) δικαιούται να λάβει εντός του 2015 ενίσχυση de minimis: 

α) 150.000€; 
β) 90.000€; 
γ) 10.000€; 
δ) δεν δικαιούται ενίσχυση “de minimis”;   
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Παράδειγμα για υπολογισμό σώρευσης (3) 

Η ατομική επιχείρηση (Α) διαθέτει το 60% σε μία ΟΕ -κατασκευαστική (Β) και το 55% 
σε μία ΑΕ-ξενοδοχείο (Γ). Οι επιχειρήσεις έχουν λάβει την προηγούμενη τριετία 
ενισχύσεις “de minimis” σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

  
  2013  2014  2015 
A  30.000  20.000      ?  
Β  90.000  0    0  
Γ   0  50.000  10.000  
  

 
Η εταιρεία (Α) δικαιούται να λάβει εντός του 2014 ενίσχυση de minimis: 

α) 150.000€; 
β) 90.000€; 
γ) 10.000€; 
δ) δεν δικαιούται ενίσχυση “de minimis”;   
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Κρατικές Ενισχύσεις- ΕΣΠΑ-Ωφελούμενοι 
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De Minimis VS GBER  

• Τι προτείνεται να χρησιμοποιηθεί; 

• ΓΑΚ = καλύτερο και πιο δομημένο εργαλείο αλλά 
πιο πολύπλοκος 

• De Minimis = απλός στην διαχείριση χωρίς 
πολλές προϋποθέσεις αλλά με μεγαλύτερη 
πιθανότητα για αστοχίες σε θέματα σώρευσης 



  

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 Πληροφορίες: 

 ΕΥΚΕ 

 Mailto: stateaid_unit@mnec.gr 


