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Θέµα: Η θέση της Ελλάδας επί του σχεδίου της Επιτροπής για τον γενικό 
απαλλακτικό κανονισµό 
 
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα οι Ελληνικές Αρχές σας υποβάλλουν τις κάτωθι 
παρατηρήσεις: 
 
Α) σχόλια επί των θέσεων της Επιτροπής 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  

- Άρθρο 6 (α): 
Προτείνεται το όριο για την κοινοποίηση µεµονωµένης ενίσχυσης στην περίπτωση επενδυτικών 

ενισχύσεων προς ΜΜΕ να παραµείνει 15 εκατ. ευρώ όπως ισχύει στον Κανονισµό 70/2001 (η 

παρατήρηση αυτή είναι συµπληρωµατική µε την παρατήρηση σχετικά µε τις περιφερειακές 

πριµοδοτήσεις προς ΜΜΕ του Κεφ.2). 

 

-  Άρθρο 7  
Οι ενισχύσεις deminimis δεν θεωρείται ότι αποτελούν κρατική ενίσχυση κατά το άρθρο 87 της 

Συνθήκης και ως εκ τούτου δεν πρέπει να εξετάζεται η σώρευσή τους µε τις ενισχύσεις του 

παρόντος Κανονισµού.  

 

- Άρθρο 8: Χαρακτήρας κινήτρου (σε συνδυασµό µε το προοίµιο σηµείο 24)  
Θεωρείται ότι η αναγκαιότητα της ενίσχυσης εξασφαλίζεται επαρκώς εφόσον τίθεται ως 

προϋπόθεση έναρξης η υποβολή της αίτησης, όπως ήδη προβλέπεται στο προτεινόµενο σχέδιο 

του Κανονισµού για τις ΜΜΕ.  Τα κριτήρια που προτείνονται για τις µεγάλες επιχειρήσεις είναι 

δυσχερές 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.  
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- Άρθρο 9, παρ. 6: 
Η υποχρέωση διατήρησης των αρχείων για 10 έτη είναι υπερβολική δεδοµένου ότι η λειτουργία 

υποχρέωσης της Μονάδας είναι 3 ή 5 έτη. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  
 ∆εδοµένων των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες 

Περιφέρειες θεωρείται ότι οι περιφερειακές πριµοδοτήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

ισχύουν και για τις ενισχύσεις που αφορούν οριζόντιους στόχους (ΜΜΕ, Περιβάλλον κλπ) όπως 

εξειδικεύεται στις κατά άρθρο παρατηρήσεις του κεφαλαίου που ακολουθεί. 
 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

- Άρθρο 11: Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση  
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.   

 

Ειδικότερα προτείνεται να συµπεριληφθούν 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 και τα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.   

  
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜΕ 
 

- Άρθρο 12: (σε συνδυασµό µε το προοίµιο, σηµεία 31 και 34) 
Για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει η περιφερειακή πριµοδότηση 

όπως ισχύει και στον προηγούµενο κανονισµό 70/2001. Ειδικότερα, στην παρ. 2 θα πρέπει να 

προστεθεί διάταξη ειδικά για στις ενισχυόµενες Περιφέρειες που να προβλέπει ότι το ανώτατο 

όριο επενδυτικών ενισχύσεων προς ΜΜΕ για τις Περιφέρειες αυτές θα είναι το οριζόµενο στο 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.  

   

Προτείνεται δεδοµένου ότι οι ενισχύσεις έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση ΜΜΕ να χορηγούνται 

µέσω του Άρθρου 12.Αυτόι θα δώσει τη δυνατότητα της σαφούς διάκρισης των καθεστώτων που 

χορηγούνται µε κύριο στόχο την ενίσχυση των ΜΜΕ χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Γενική παρατήρηση: Εκτιµούµε ότι τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που προτείνονται για την 

προστασία του περιβάλλοντος 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): 
Όπως επισηµάνθηκε στην αρχή των παρατηρήσεων του Κεφαλαίου ΙΙ η περιφερειακή 

πριµοδότηση κρίνεται απαραίτητη και για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς οι 

επιχειρήσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες αντιµετωπίζουν οξύ πρόβληµα διατήρησης 

της ανταγωνιστικότητας και εποµένως για την ανάληψη ενεργειών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και διάθεση ιδίων πόρων είναι αναγκαία η χορήγηση µεγαλύτερου κινήτρου  µε τη 

µορφή αυξηµένου ποσοστού ενίσχυσης. 

 

Προτείνεται 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.  

 

- Άρθρο 15 (3): 
Προτείνεται η προσαύξηση επί των ορίων ενίσχυσης για τις µικρές επιχειρήσεις να είναι 20%, 

όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ενισχύσεων, και όχι 15%. 

 

-  Άρθρο 16: 
∆εδοµένου ότι για την περίπτωση των ενισχύσεων για επενδύσεις σε µέτρα εξοικονόµησης 

ενέργειας δεν προβλέπεται απλούστερη µέθοδος υπολογισµού των επιλέξιµων δαπανών, 

προτείνεται η ανώτατη ένταση της ενίσχυσης να παραµείνει στο 40%, όπως προβλέπεται στις 

κατευθυντήριες γραµµές για τη προστασία του περιβάλλοντος, και να µην µειωθούν σε 35%. 

 

 

 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

- Άρθρο 23 παρ.3: 
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. 

 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Όπως επισηµάνθηκε στην αρχή των παρατηρήσεων του Κεφαλαίου ΙΙ, 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.  

 

- Άρθρο 25 παρ.4.α) 
Προτείνεται η αντικατάσταση των ποσοστών ενίσχυσης για ΜΜΕ από 15% σε 20% για τις µικρές 

επιχειρήσεις προκειµένου να συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων κατηγοριών 

ενίσχυσης. 

- Άρθρο 27 
Θα πρέπει να περιλάβει και τις αντίστοιχες δαπάνες για τους ερευνητικούς οργανισµούς 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 24 και γι’ αυτό τον λόγο ο τίτλος του άρθρου θα πρέπει να 

τροποποιηθεί σε «Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ 

και ερευνητικούς οργανισµούς.» 

- Άρθρο27 παρ.2 
Προτείνεται αναδιατύπωση του ελληνικού κειµένου ως εξής: «… δραστηριότητες που κατ΄αρχήν 

οδήγησαν στη δυνατότητα απόκτησης δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» 

- Άρθρο 27 παρ. 3.α) 
Προτείνεται στην ελληνική µετάφραση να αντικατασταθεί το πρώτο µέρος της παραγράφου µε την 

αντίστοιχη διατύπωση του Κοινοτικού πλαισίου για ΕΑΚ από «όλες οι δαπάνες» µέχρι «της 

αρχικής έννοµης τάξης» ως εξής «όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονοµής του 

δικαιώµατος σε πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας …». 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 

Σχετικά µε τις ενισχύσεις για επαγγελµατική εκπαίδευση (τµήµα 7 του σχεδίου Κανονισµού), 

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.  

Θεωρώντας ότι οι εν λόγω ενισχύσεις προάγουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις 

οποίες χορηγούνται, και κατά συνέπεια συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και την 

ευρύτερη οικονοµική ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών, εκτιµάται ότι διαδραµατίζουν 

σηµαντικότερο ρόλο στις λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές και άρα ότι η περιφερειακή τους 

διάσταση είναι επιβεβληµένη. 

Συνεπώς, προτείνεται η επαναφορά της περιφερειακής διάστασης των ενισχύσεων µέσω της 

κατάταξης των περιφερειών σε επιλέξιµες δυνάµει του  άρθρου 87 παρ. 3.α., επιλέξιµες δυνάµει 

του  άρθρου 87 παρ. 3.γ., καθώς και στις µη επιλέξιµες, µε ανάλογη ένταση ενίσχυσης. Άρα: 

 

- Άρθρο 30, παρ.2,  



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». 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

- Άρθρο 2, παρ. 16: ορισµός «εργαζόµενος σε µειονεκτική θέση» 
Προτείνεται να προστεθούν οι κατηγορίες που συµπεριλαµβάνονταν στον Κ. 2204/2002 της 

Επιτροπής: οι εθισµένοι, οι φυλακισµένοι και τα άτοµα κάτω των 25 ετών … 

 

- Άρθρο 2, παρ. 17, ορισµός «εργαζόµενος µε αναπηρία» σηµείο β):  
Προτείνεται να διαγραφεί µέρος της πρότασης από «… σε σχέση µε τα οποία …» µέχρι «… 

συγκεκριµένη θέση απασχόλησης» προκειµένου να συµβαδίζει µε τη διατύπωση του 

προηγούµενου κανονισµού, η οποία δεν ήταν τόσο εξειδικευµένη.  

 

- Άρθρο 2, παρ. 18, ορισµός «προστατευόµενη απασχόληση»:  
Αναδιατύπωση της φράσης ως ακολούθως: «νοείται η απασχόληση σε επιχείρηση όπου 

τουλάχιστον το 50% των απασχολουµένων είναι άτοµα µε αναπηρία» 

 

- Άρθρο 31, σηµείο 3 
Προτείνεται να επανεξεταστεί και να αυξηθεί η περίοδος κατά την οποία οι µισθολογικές δαπάνες 

θα θεωρούνται ως επιλέξιµες. 

 

Β) Σηµεία προς διευκρίνιση  
 

- Σηµείο 38 του προοιµίου:  
Ο όρος «άλλα µέτρα στήριξης» χρήζει διευκρίνισης, ώστε να είναι σαφές αν πχ ένα καθεστώς 

περιφερειακής ενίσχυσης θεωρείται µέτρο στήριξης κατά την έννοια του σηµείου αυτού.  

 

- Άρθρο 2 : Ορισµός (9) «υλικά περιουσιακά στοιχεία»  
Η έκφραση  “machinery” να αντικατασταθεί µε  “equipment”, ώστε να µην περιορίζεται ο 

εξοπλισµός µόνο στις µεταποιητικές µονάδες και να µην αποκλείονται λοιπές µονάδες, όπως π.χ. 

οι τουριστικές των οποίων επιτρέπεται η ενίσχυση. 

Αντίστοιχα στην Ελληνική µετάφραση να διαγραφεί Να αντικατασταθεί η έκφραση “τη µονάδα 

παραγωγής/µηχανολογικό εξοπλισµό”  µε την λέξη “ το εξοπλισµό” 

 

- Άρθρο 5 :  
Παρ. 2 περ. (α) : να διευκρινιστεί τι αφορά ο όρος «εισφορά κεφαλαίου». 

 

- Άρθρο 6: Όρια κοινοποίηση µεµονωµένων ενισχύσεων  



Πρέπει να γίνει σαφέστερη διατύπωση ως προς τις περιπτώσεις που αφορούν οι περιορισµοί της 

παρ. 1 του εν λόγω Άρθρου. Ειδικότερα πρέπει να διατυπώνεται σαφώς ότι οι περιορισµοί των 

περιπτώσεων α) και β) της παραγράφου 1 (α) και (β) δεν αφορούν τις επενδυτικές ενισχύσεις 

Περιφερειακού Χαρακτήρα  που χορηγούνται βάσει του Άρθρου 11 

 

- 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 25 παρ.6  
Προτείνεται η αντικατάσταση της λέξης «Όλες …» µε «Κάθε …» στο αγγλικό και στο ελληνικό 

κείµενο. 

 

- 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» 

 
Γ) Σχόλια για την απόδοση του κειµένου στην ελληνική γλώσσα 
Εκτός των ανωτέρω προτείνονται οι εξής λεκτικές διορθώσεις: 

- Άρθρο 1 : 
Σε όλο το άρθρο στην ελληνική µετάφραση αλλαγή του όρου «επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται» µε τον όρο «δραστηριότητες». 

 

παρ. 2 περ. (β) : να γίνει αλλαγή της λέξης «εθνικών» µε «εγχώριων» και η τελική διατύπωση να 

είναι: 

 «ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίµηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των 

εισαγοµένων». 

 

παρ. 4 : αλλαγή της µετάφρασης σε «Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται σε καθεστώτα 

ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα που στοχεύουν σε συγκεκριµένους κλάδους της 

οικονοµικής δραστηριότητας στη µεταποίηση ή/και στις υπηρεσίες ……» 

 

- Άρθρο 7 : 
Παρ. 5 στη µετάφραση η λέξη «αναγνωρίσιµες» [επιλέξιµες δαπάνες] να γίνει «προσδιορίσιµες» ή 

«συγκεκριµένες» 



 

- Άρθρο 11 : 
Παρ. 9 στη µετάφραση να διορθωθεί «…… οι µέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ……» σε «…… η 

µέγιστη ένταση ενίσχυσης ……». 

 

- Άρθρο 13 (γ): 
Η φράση “environmental terms” έχει µεταφραστεί στα ελληνικά ως «περιβαλλοντικούς χώρους» 

ενώ πρέπει να είναι «περιβαλλοντικούς όρους». Επίσης έχει παραληφθεί στην ελληνική έκδοση η 

µετάφραση της λέξης “standard” (πρότυπο) στην δεύτερη πρόταση του σηµείου αυτού. 

 

- Άρθρο 13(θ): 
Πρέπει να φύγει η λέξη «νοούνται» από την ελληνική έκδοση του κειµένου και να µπει το 

σύµβολο «:». 

 

- Άρθρο 19 (2): 
Η µετάφραση της πρότασης στην ελληνική έκδοση του κειµένου πρέπει να είναι «Η ενίσχυση δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά…» και όχι « οι επιλέξιµες δαπάνες δεν υπερβαίνουν τη 

διαφορά…». 

 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
 
 
 

                                                                    Σωτήρης Ρεβίθης 
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