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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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HT.5224 – Θέση των ελληνικών αρχών στην διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία  

Σχετικά με την ως άνω διαβούλευση και σε συνέχεια της συνάντησης της Πρώτης Συμβουλευτικής 

Επιτροπής στις 10 Σεπτεμβρίου για το θέμα, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 

Ι. Ως προς την ενίσχυση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ):  

- Σχετικά με το άρθρο 20, συμφωνούμε με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την  προσθήκη 

των μεγάλων επιχειρήσεων ως επιλέξιμες. Ωστόσο, θα θέλαμε να προτείνουμε η ανώτατη ένταση 

ενίσχυσης που ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου να είναι 80% για όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως μεγέθους, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση δημόσιων φορέων όπως 

δήμοι, πανεπιστήμια, που συμμετέχουν στα έργα INTERREG, και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στον 

ορισμό της ΜΜΕ.  

Περαιτέρω, ως προς την παρ.2 του άρθρου 20, θα θέλαμε να προτείνουμε  να απαλειφθεί η 

αναφορά σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες και να γίνεται μόνο ευθεία παραπομπή στην 

επιλεξιμότητα δαπανών βάσει του Κανονισμού ΕΕΣ, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη συνέπεια, 

και προς αποφυγή σύγχυσης. 

- Σχετικά με το άρθρο 20α, κρίνουμε ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο το ανώτατο 

όριο των 20.000€ που τίθεται για την απαλλαγή από την κοινοποίηση ανά επιχείρηση και ανά 

έργο είναι πολύ χαμηλό, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των έργων και τα διαθέσιμα στοιχεία για 

την μέχρι τώρα υλοποίηση των προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου η δυνατότητα 

που προστίθεται στον Απαλλακτικό Κανονισμό να είναι εφαρμόσιμη και να παρέχει την 

ζητούμενη ευελιξία για την διευκόλυνση της υλοποίησης των εν λόγω έργων, προτείνεται το 

ανώτατο όριο να αυξηθεί σε 200.000€.  Εναλλακτικά, θα προτείναμε:  

- Να προστεθεί στο άρθρο 20 η πρόβλεψη ότι έως το ποσό των 200.000 ευρώ, η μέγιστη ένταση 

της ενίσχυσης είναι 100%, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, και  

- Το άρθρο 20α να αφορά μόνο τρίτα μέρη που συμμετέχουν στα έργα ΕΕΣ, και για τα οποία το 

ποσό αυτό κρίνεται επαρκές.  

ΙΙ. Σχετικά με έργα RDI με απονομή αριστείας, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει ταύτιση των 

επιλέξιμων δαπανών μεταξύ των κανονισμών που διέπουν το πρόγραμμα Η2020/Horizon Europe 
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και αυτών που προβλέπονται στον ΓΑΚ, ώστε να διευκολύνεται η χρηματοδότηση από εθνικά 

κονδύλια προτάσεων που υποβάλλονται και αξιολογούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τελικά 

χρηματοδοτούνται από εθνικές προκηρύξεις και να μειωθεί και το διοικητικό κόστος. Για 

παράδειγμα, τα διαχειριστικά κόστη, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των έργων 

είναι επιλέξιμα στο H2020, αλλά όχι στον ΓΑΚ. Επομένως, προτείνεται να τροποποιηθεί ο ΓΑΚ 

ώστε να αναφέρει ειδικά τα διαχειριστικά κόστη (management costs) στο άρθρο 25.3.α, που 

αφορά στα πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.  

ΙΙΙ. Αναφορικά με τις προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν το InvestEU, στο συνημμένο 

παράρτημα  σημειώνονται ορισμένες επισημάνσεις κατά άρθρο του σχεδίου.  

Τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε μία επισήμανση σχετικά με τα Digital Innovation Hubs (DIHs). Στην 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τo Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και ειδικότερα στο πρόγραμμα Digital Europe, προβλέπεται 

η ενίσχυση των DIHs, στων οποίων τον πυρήνα προβλέπεται να υπάρχει ένας ερευνητικός ή 

ακαδημαϊκός φορέας που θα συνεργάζεται με ενώσεις επιχειρήσεων, clusters, θερμοκοιτίδες, 

φορείς καινοτομίας ή/και το Enterprise Europe Network (EEN), προκειμένου να παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις:  

1. Πειραματισμό με νέες τεχνολογίες πριν την απόφαση επένδυσης σε αυτές 

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση 

3. Ενίσχυση για την εξεύρεση χρηματοδότησης 

4. Δικτύωση με φορείς τεχνογνωσίας και άλλες επιχειρήσεις  

Όπως έχει ενημερώσει η ΕΕ, για την αύξηση της συνέργειας των ευρωπαϊκών και των εθνικών 

κονδυλίων, η ενίσχυση των DIHs προβλέπεται να γίνει κατά 50% από την ΕΕ και κατά 50% από τα 

κράτη-μέλη, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για το σκοπό αυτό και  κονδύλια του ΕΤΠΑ. 

Προκειμένου να είναι εφικτή η απρόσκοπτη υλοποίηση των εν λόγω δράσεων που προτείνονται 

από την ΕΕ, είναι κρίσιμο να εξεταστεί έγκαιρα ο χειρισμός τους από πλευράς κρατικών 

ενισχύσεων, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προστεθεί στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 

πρόβλεψη για την χρηματοδότηση των DIHs και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν σε αυτά.  

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 
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