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Προς τους Υπουgyούς:
• Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού,

κ. Γιώργο Σταθάκη
• Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης & Κοινωνικής
Λλληλεγγύης, κ. Γιώργο Κατροτ/'καλο

Κοινοποίηση:
• Πρόεδρο Οργανισμού Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού,
κα Μ. Καραμεσίνη

• Επιμελητήρια - μέλη ΚΕΕ

Αθήνα 16 Μαρτίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 827

Θέμα: <<Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα της ενίσχυσης των
επιχειρήσεων μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών (4 ή 12%) σε Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη».

Κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν αιτήματος των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον
Νοέμβριο του έτους 2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης με
παρόντες εκπροσώπους των υπουργείων οικονομικών και εργασίας. Θέμα της συζήτησης ήταν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ως συνέπεια της μη καταβολής της
ενίσχυσης του εργοδοτικού κόστους από το έτος 2010. Ο κ. Σταθάκης δήλα/σε πως η
κυβέρνηση προτίθετο να προχωρήσει στην κατάργηση της ενίσχυσης προς τις επιχειρήσεις των
παραμεθόριων περιοχών, ως μη νόμιμη και συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο παραγραφής των αξιώσεών τους, οι επιχειρήσεις της
Θράκης επέλεξαν την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, αποσκοπώντας στη
διαφύλαξη των συμφερόντων τους και την αποτροπή της παραγραφής. Έως σήμερα, δεν έχει
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ανακοινωθεί επισήμως κάτι, αναφορικά με την καταβολή των oφεtλ6μενων ποσών από τον
ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις,

Ύστερα από ερώτηση της κας Μαρίας Σπuράκη, Ευρωβουλευτή, προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την κα Μ. Βεστάγκερ, αρμόδια Επίτροπο Ανταγωνισμού, σχετικά με την
ενίσχυση του μισθολογικού κόστους προς τις επιχειρήσεις και τη διατήρηση του αναπτυξιακού
κινήτρου, δόθηκε η ακόλουθη απάντηση: «Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν εΕναι
δυνατό να εντοπιστεΕ το μέτρο στο οποΕοαναφέρεται η κυρΕαβουλευτής. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή δεν μπορεΕ να σχoλι/iσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόΥω μέτρου. Για
στήριξη που εμπΕπτει στο πεδΕο της εφαρμογής των κανόνων περΕ κρατικών ενισχύσεων,
επιτρέπεται η ο. ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για αρχικές επενδύσεις σε
περιοχές που έ ουν ιστεΕ ω ιονεκτουσε. ο μισ ολογικο κοστος μπορεΕ να
επι στη εΕγια έργα που υλοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, εφόσον συνδέεται με αρχικές
επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ε>~σχύσεαiν στις ΜΜΕ
(συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθoδoσlας), καθώς και για την απασχόληση
εΡγαζομένων σε μειονεκτική θέση. Τα εν λόγω μέτρα ενEσχrισηςμπορούν να εφαρμοστούν
από το κράτος _μέλος χωρΕς προηγούμενη κοινοποΕηση στην Επιτροπή, rιπό τον όρο ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον γενικό κανοwσμό απαλλαγής κατά
κατηγορΕα, αριθ. 65112014. Εάν ένα μέτρο κρατικής ενlσχυσης δεν πληροΕ όλες τις
προϋποθέσεις του εν λόγω κανοwσμού, μπopεl μολοντούτο να εγκριθεΕ ως συμβατή
ενΕσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποΕησης του μ,έτΡου από το ενδιαφερόμενο
κράτος _ μέλος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις
συμβατότητας. Σε κάθε περΕπτωση, η απόφαση για το αν πράγματι χορηγηθεΕ κρατική
ενίσχυση στο πλαίσιο των κανόνων αυτών, εναπόκειται, φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος.
Καμία εταφεία δεν δικαιούται να Μβει κρατική ενίσχυση, εκτός αν κράτος - μέλος να
απoφασlσει να χορηγήσει ενίσχυση, σύμφωνα με τorις αντlστ:oιχoυς κανόνες της Ε.Ε.>ι.

Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη διατήρηση το\>ουσιώδους
αναπτυξιακού κινήτρου για τις επιχειρήσεις, είναι ενδεικτική για την τεράστια σημασία που
έχει για την προώθηση και ενίσχυση της οικονομίας, ειδικότερα αυτή την κρίσιμη περίοδο.
Εξάλλου στο προσφάτως δημοσιευθέν πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των υφιστάμενων
ΜΜΕ, το μισθολογικό κόστος όYJ.μόνον θεωρετείται εmλέξιμη δαπάνη, αλλά αποτελεί
επιπρόσθετο κίνητρο για την καταπολέμηση της ανεργίας, συμπαρασύροντας προς τα πάνώ το
σύνολο της επιχορήγησης των εντασσομένων σχεδίων.

Οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η φτωχότερη σε όλη την χώρα, με
περιφερειακό ΑΕΠ στις 53 Μονάδες ενώ αρκετές επιχεφήσεις έχουν αναστεiλει την
λειτουργία τους και πλήθος εργαζομένων οδηγήθηκε στην ανεργία. Βασική αιτία αυτών των
δυσάρεστων επιπτώσεων, υπήρξε η έλλειψη στήριξης της επιχειρηματικότητας εκ μέρους της
ελληνικής κυβέρνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας γνώση της δυσχερούς κατάστασης στην οποία έχουν
περιέλθει αρκετές επιχεφήσεις, συνηγορούμε στο αίτημα του Επιμελητηρίου Έβρου για
σύγκληση σύσκεψης των συναρμόδιων υπουργείων, υπό τον Υπουργό, κ. Γ. Σταθάκη, με τα
Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο τη διατήρηση της ενίσχυσης
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των εmχειΡήσεων, που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές. Αποτελεί άλλωστε
εmταΚ:Τ\1cήανάγ1Cljη παροχή oΙKoνoμι1Cήςεviσχυσης και η διαφύλαξη της ανάπτυξης σε μια
τόσο ευαίσθητη, για τα εθνικά συμφέροντα, περιοχή, όπως η Θρά1Clj.Οι συγκεκριμένες
εmχειΡήσεις έχουν ζωτικό. ρόλο στην τοm1Cήκοινωνία, τόσο με την προσφορά θέσεων
εργασίας, όσο και με την ενδυνάμωση του κoινωVΙKoύιστού.

Επίσης υποστηρίζουμε το αίτημα του ΕmμελητηΡίου Έβρου προς τα αρμόδια
Υπουργεία, για την άμεση καταβολή στον ΟΑΕΔ των κονδυλίων που απαιτούνται, ώστε να
εξοφληθούν τα οφειλόμενα ποσά προς τις εmχεφήσεις από την εmδότηση του μισθολογικού
κόστους από το έτος 2010 έως σήμ
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