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Θέµα: Η θέση και τα σχόλια των Ελληνικών Αρχών ως προς το αναθεωρηµένο 
σχέδιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΓΑΚ) 
  

1.  Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Περιφερειακότητα 

Βασικό στοιχείο του νέου απαλλακτικού κανονισµού είναι η έλλειψη της 

περιφερειακής διάστασης στις ενισχύσεις που αφορούν οριζόντιους στόχους. Κατά 

την άποψή µας  οι περιφερειακές πριµοδοτήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

ισχύουν και για τις ενισχύσεις που αφορούν οριζόντιους στόχους. Οι επιχειρήσεις στις 

λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα λόγω του 

δυσµενέστερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της έλλειψης υποδοµών και ως εκ 

τούτου είναι αναγκαία η χορήγηση µεγαλύτερου κινήτρου για την ανάληψη 

επενδυτικών δραστηριοτήτων σε οριζόντιους στόχους (επενδύσεις από ΜΜΕ, 

Περιβάλλον, R&D κλπ).  

 

  

Χαρακτήρας κινήτρου  

Τα κριτήρια και η διαδικασία  που προτείνονται στο σχέδιο του νέου Απαλλακτικού  

Κανονισµού για τις µεγάλες επιχειρήσεις προκειµένου να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα 

του κινήτρου  είναι δύσκολο να εφαρµοσθούν και να ελεγχθούν µε αντικειµενικό 

τρόπο ενώ  οδηγούν σε περαιτέρω γραφειοκρατικές απαιτήσεις.  



Εποµένως προτείνεται τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τις µεγάλες επιχειρήσεις ως 

προϋπόθεση για την έναρξη δαπανών να είναι η υποβολή του σχετικού αιτήµατος.  

Ειδικότερα για το χαρακτήρα κινήτρου, αναφέρεται ότι η δικαιούχος ΜΜΕ θα πρέπει 
πριν την έναρξη εργασιών για το σχέδιο ή τη δραστηριότητα, να υποβάλλει σχετική 
αίτηση στο ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος. Για το εν λόγω θέµα, κρίνουµε σκόπιµο, για 
λόγους αποτελεσµατικότερης διαχείρισης από πλευράς των κρατών-µελών, να 
προστεθεί η αναφορά που υπήρχε στο άρθρο 7 του Κανονισµού 70/2001 «το 
εκάστοτε κράτος-µέλος έχει θεσπίσει διατάξεις νόµου οι οποίες προβλέπουν έννοµο 
δικαίωµα λήψης ενίσχυσης βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω 
άσκηση διακριτικής ευχέρειας από το κράτος-µέλος».       
 

Κυρώσεις 

Όπως αναφέρθηκε από τα περισσότερα κράτη µέλη κατά την 1η πολυµερή 

συνάντηση οι προβλεπόµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη έγκαιρης παροχής στοιχείων 

είναι δυσανάλογα αυστηρές. Ως εκ τούτου προτείνεται να αφαιρεθεί από τον 

κανονισµό η σχετική διάταξη  

 

Υποχρέωση διατήρησης αρχείων  

Η υποχρέωση διατήρησης των αρχείων για 10 έτη θεωρείται υπερβολική δεδοµένου 

ότι η λειτουργία υποχρέωσης της Μονάδας είναι 3 ή 5 έτη . 

 

2. Παρατηρήσεις κατά κατηγορία ενισχύσεων  

 

Ενισχύσεις σε ΜΜΕ ( Άρθρο 12)  :Για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να 

εξακολουθεί να ισχύει η περιφερειακή πριµοδότηση όπως ισχύει και στον 

προηγούµενο κανονισµό 70/2001. Ειδικότερα, στο Άρθρο 12 θα πρέπει να προστεθεί 

διάταξη που να προβλέπει ότι το ανώτατο όριο επενδυτικών ενισχύσεων προς ΜΜΕ 

σε περιοχές επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 87 παρ. 3 θα είναι το οριζόµενο για τις 

επιχειρήσεις αυτές βάσει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Αυτό θα δώσει  την 

δυνατότητα οι ενισχύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση ΜΜΕ να 

χορηγούνται µέσω του άρθρου 12 το οποίο παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία έναντι του 

άρθρου 11 (Περιφερειακές Ενισχύσεις) και  θα υπάρχει σαφής διάκριση των 

ενισχύσεων που παρέχονται για το σκοπό αυτό.Επίσης θεωρείται ότι θα ήταν σκόπιµο 

και θα µείωνε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τη δηµιουργία πολλαπλών 

καθεστώτων εάν οι Ειδικές ∆ιατάξεις του άρθρου 11 (Περιφερειακές Ενισχύσεις) και 

άρθρου 12 (ενισχύσεις προς ΜΜΕ) έθεταν τα ίδια ανώτατα όρια ενισχύσεων προς 

ΜΜΕ για επενδύσεις στην µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα 1 της Συνθήκης.  



Τέλος προτείνεται  να δοθούν στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους τα ίδια ανώτατα 

όρια ενίσχυσης που χορηγούνται στις αποµακρυσµένες περιοχές (συµπεριληφθούν 

και  τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους στην παρ. 9 του άρθρου 11 και οι 

περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 4 του Άρθρου 12 που αφορούν ανώτατα 

όρια για τις αποµακρυσµένες περιοχές). 

 

Προστασία περιβάλλοντος : 

Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που προτείνονται για την προστασία του περιβάλλοντος 

σε συνδυασµό µε τον περιορισµό του  ενισχυόµενου κόστους θεωρείται ότι  δεν 

αντικατοπτρίζουν την σπουδαιότητα και τη σηµασία του στόχου αυτού. Προτείνεται 

και η αύξηση των ποσοστών του σχετικού τµήµατος του Κανονισµού, καθώς και η 

περαιτέρω απλοποίηση του τρόπου υπολογισµού των δαπανών ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς. (Άρθρα 13-19 σε συνδυασµό µε το 

προοίµιο, σηµείο 31). 

Προτείνεται επίσης να υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των εντάσεων των ενισχύσεων 

µέσω περιφερειακής πριµοδότησης για τις ενισχύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος, όπως ισχύει στις κατευθυντήριες γραµµές για τη προστασία του 

περιβάλλοντος.  

 

Έρευνα και ανάπτυξη : 

Η περιφερειακή πριµοδότηση κρίνεται απαραίτητη και για τις ενισχύσεις για έρευνα 

και ανάπτυξη καθώς οι επιχειρήσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες 

αντιµετωπίζουν µεγάλο έλλειµµα ως προς τις δαπάνες στους τοµείς της έρευνας και 

της ανάπτυξης γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη δηµοσίευση της 

4ης Έκθεσης Συνοχής. 

Προτείνεται να υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των εντάσεων των ενισχύσεων µέσω 

περιφερειακής πριµοδότησης για τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη. (Άρθρα 25, 

27). 

 

Ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση : 

Σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο κανονισµό 68/2001, διαπιστώνεται ότι ενώ 

παραµένουν οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των ενισχύσεων στους τοµείς της ειδικής και 

γενικής εκπαίδευσης καθώς και µεταξύ ενισχύσεων σε µεγάλες και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, εξαλείφεται ο περιφερειακός διαχωρισµός τους σε περιοχές επιλέξιµες ή 

µη δυνάµει του άρθρου 87 παρ. 3. (τµήµα 7 του σχεδίου Κανονισµού) 



Συνεπώς, προτείνεται η επαναφορά της περιφερειακής διάστασης των ενισχύσεων 

(Προτείνεται η προσθήκη διάταξης στις εξαιρέσεις προσαύξησης ως εξής: « γ) κατά 

10 εκατοστιαίες µονάδες εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις στις 

επιλέξιµες δυνάµει του  άρθρου 87 παρ. 3.α περιφέρειες, και κατά 5 εκατοστιαίες 

µονάδες εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις στις επιλέξιµες δυνάµει του  

άρθρου 87 παρ. 3.γ. περιφέρειες».) 

 

Ενισχύσεις για εργαζόµενους σε µειονεκτική θέση και εργαζόµενους µε 

αναπηρία 

Προτείνεται η διεύρυνση του ορισµού  του «εργαζόµενου σε µειονεκτική θέση» του  

«εργαζόµενου µε αναπηρία» και της «προστατευόµενης απασχόλησης» 

 

Επίσης προτείνεται να επανεξεταστεί και να αυξηθεί η περίοδος κατά την οποία οι 

µισθολογικές δαπάνες θα θεωρούνται ως επιλέξιµες 

 

Ενισχύσεις µε τη µορφή κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου  

Προτείνεται οι δόσεις χρηµατοδότησης του επενδυτικού ταµείου ανά στοχευόµενη 

επιχείρηση να συνεχίσουν να έχουν µέγιστο ύψος 1,5 εκ ευρώ για οποιαδήποτε 

περίοδο δώδεκα µηνών, όπως ισχύει στις κατευθυντήριες γραµµές για τα 

επιχειρηµατικά κεφάλαια (2006/C 194/02) και να µην µειωθεί σε 1 εκ ευρώ.  Ειδικά οι 

περιοχές 87.3.(α), στο πλαίσιο Aid and Risk Capital – 2001/C 235/03 δικαιούνταν 

µέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση 1 εκ ευρώ ανά εξάµηνο, δηλ 2 εκ ευρώ για 

περίοδο 12 µηνών. Με τις νέες κατευθυντήριες γραµµές για τα επιχειρηµατικά 

κεφάλαια του 2006, ήδη επήλθε µείωση της δόσης σε 1,5 εκ ευρώ ανά έτος και 

οποιαδήποτε περαιτέρω µείωση θα επιβαρύνει την ήδη µειονεκτική τους κατάσταση 

έναντι των άλλων περιοχών. 

3. Σηµεία προς διευκρίνιση  

Παρακάτω επαναλαµβάνονται ορισµένα σηµεία τα οποία όπως αναφέρεται και στο 

προηγούµενο κείµενο Παρατηρήσεων θεωρείται ότι απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση  

 

- Άρθρο 1 : 

 

Στό άρθρο 1 παρ 3 για τις ενισχύσεις που εξαιρούνται από τον κανονισµό, γίνεται 

αναφορά σε «επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται» σε ορισµένους τοµείς. Θα πρέπει 

να   διευκρινισθεί ότι από το  πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού εξαιρούνται 



οι ενισχύσεις σε συγκεκριµένους τοµείς (άνθρακα, χάλυβας κλπ) ενώ εφόσον οι 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται παράλληλα και σε άλλους τοµείς που δεν αφορούν 

τις εν λόγω εξαιρέσεις,  µπορούν να λάβουν ενισχύσεις για τη δραστηριότητά τους σε 

αυτούς   

Προτείνεται για το σκοπό αυτό σε όλο το άρθρο ο όρος «επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται» να αντικατασταθεί µε  τον όρο «δραστηριότητες»  

-  Άρθρο 2: 

Προτείνεται στην παρ. 17 να προστεθούν όλες οι κατηγορίες που 

συµπεριλαµβάνονταν στον Κανονισµό 2204/2002. Επίσης προτείνεται η 

αντικατάσταση του εδαφίου στ, ως ακολούθως: «κάθε άτοµο µε πολιτισµικές ή/ 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες εντός κράτους µέλους»  

- Άρθρο 5 :  

Παρ. 2 περ. (α) : να διευκρινιστεί τι αφορά ο όρος «εισφορά κεφαλαίου». 

  - Άρθρο 7: 

Προτείνεται να απαλειφθεί το εδάφιο που αναφέρει την σώρευση µε τις de minimis 

ενισχύσεις 

 

-Άρθρο 12:  

 
Στο άρθρο 12, παρ. 2 του κυρίως κειµένου του σχεδίου κανονισµού, γίνεται αναφορά 
σε «ένταση ενίσχυσης 20% στην περίπτωση µικρών επιχειρήσεων και 10% στην 
περίπτωση των επιχειρήσεων». Κατά την άποψή µας, θα ήταν χρήσιµο να 
αναφέρεται µε σαφήνεια, εάν το ποσοστό 20% αφορά τις πολύ µικρές και τις µικρές 
επιχειρήσεις και επίσης, εάν το 10% αφορά µόνο τις µεσαίες επιχειρήσεις ή  και τις 
επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. 
 

- Άρθρο 14: 

Η προβλεπόµενη ενίσχυση (25%) είναι αµφίβολο εάν επαρκεί «προτρεπτικά». 

Προτείνουµε την αύξηση της τουλάχιστον στο 35% 

         - Άρθρο 15: 

Προτείνουµε η ένταση της ενίσχυσης να αυξηθεί σε, τουλάχιστον, 25% για µικρές 

επιχειρήσεις και 20% για µεσαίες. Επιπλέον θεωρούµε σκόπιµο να διευκρινισθεί µε 

σαφήνεια ο όρος «µελλοντικά κοινοτικά πρότυπα» Προτείνουµε, στην έννοια 

µελλοντικό πρότυπο  να περιλαµβάνεται  ένα µεταβατικό στάδιο τριετίας από τη 

θέσπιση του προτύπου για την εφαρµογή του από τις ΜΜΕ 

- Άρθρο 23 παρ.6:  

«Οι πάροχοι ιδίων κεφαλαίων θα επιλέγονται από το κράτος µέλος είτε βάσει 

δηµόσιου διαγωνισµού είτε βάσει ανοικτής πρόσκλησης συµµετοχής σε επενδυτικά 



ταµεία, αν το κράτος µέλος δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια για τον περιορισµό του 

αριθµού των συµµετεχόντων ή των επενδυτών». Χρειάζεται αναδιατύπωση για να 

προσδιοριστεί τι ακριβώς εννοείται. Η πρόταση έχει νόηµα που εκτιµάται πιο 

χρηστικό, εάν το κόµµα µεταφερθεί πριν το δεύτερο είτε δηλ. «Οι πάροχοι ιδίων 

κεφαλαίων θα επιλέγονται από το κράτος µέλος είτε βάσει δηµόσιου διαγωνισµού είτε 

βάσει ανοικτής πρόσκλησης συµµετοχής σε επενδυτικά ταµεία(,) αν το κράτος µέλος 

δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια για τον περιορισµό του αριθµού των συµµετεχόντων 

ή των επενδυτών». 

- Άρθρο 30 

Κρίνουµε εξαιρετικά χαµηλά τα ποσοστά ενισχύσεων για επαγγελµατική εκπαίδευση 

που προβλέπει και ιδιαίτερα αυτά για την ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον γεωργικό τοµέα ο οποίος πρακτικά δεν έχει κατά κύριο λόγο 

εργαζόµενους επιχειρήσεων για να καταρτίσει, αλλά ιδιώτες γεωργούς και 

δασοκτήµονες, θα έπρεπε η ενίσχυση να φθάνει το 100%, διότι σε αντίθετη 

περίπτωση οι σχετικές δράσεις δεν θα είναι ελκυστικές για τους εν δυνάµει 

εκπαιδευόµενους. Προτείνουµε να ισχύσει για όλους τους άξονες και τα µέτρα 

αγροτικής ανάπτυξης σχετικά µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ότι ισχύει για 

τους εργαζόµενους σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις κατά το άρθρο 15 του Κανονισµού 

(ΕΚ) 1857/2006 περί εφαρµογής των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές 

ενισχύσεις προς ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της παραγωγής γεωργικών 

προϊόντων, για τους οποίους προβλέπεται ότι «η ενίσχυση πρέπει να καλύπτει το 

100% των δαπανών». 

- Άρθρο 32  

Ζητείται διευκρίνιση ως προς τη διαφοροποίηση του τίτλου των άρθρων 31 και 32, 

όπου στο άρθρο 32 προσδιορίζεται η ενίσχυση «υπό µορφή επιδότησης µισθού» 

 
      Η ∆ιευθύντρια 
 
 
     ∆ρ. Βικτωρία Σωτηριάδου 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Ι. Σιδηρόπουλου 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Π. ∆ρόσου 
Γραφείο Γεν. ∆/ντή κ. Σ. Ρεβίθη 
∆ΕΕ 
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