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Σε συνέχεια των απόψεων που είχαν εκφράσει οι ελληνικές Αρχές κατά την 

πρώτη φάση της διαβούλευσης σχετικά με την τροποποίηση του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού, αφενός μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του 

στους λιμένες και τους περιφερειακούς αερολιμένες και αφετέρου μέσω της 

αύξησης των ορίων κοινοποίησης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα του 

πολιτισμού και της διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα θέλαμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής:  

Οι ελληνικές Αρχές είναι καταρχήν υπέρ των τροποποιήσεων που συμβάλλουν 

στην απλοποίηση και διευκόλυνση των διαδικασιών για την έγκριση και παροχή 

κρατικών ενισχύσεων για επενδύσεις σε θαλάσσιους λιμένες και περιφερειακούς 

αερολιμένες.   
 

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ  

 Επενδυτικές ενισχύσεις σε θαλάσσιους λιμένες (άρθ. 56β) 

Άρθ. 56β παρ. 2: Θεωρούμε θετικό ότι προσετέθη η αντικατάσταση των 

υποδομών στα επιλέξιμα κόστη (εκτός από την κατασκευή και την αναβάθμιση).  

Περαιτέρω, σκόπιμο θα ήταν στο επιλέξιμο κόστος ενός έργου να περιλαμβάνονται 

και οι βασικές υποδομές χώρων που θα φιλοξενήσουν εμπορικές δραστηριότητες 

(ενδεικτικά: περίγραμμα κτηριακών υποδομών, δάπεδα, ψευδοροφές, κατασκευή 

φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και δικτύων) ώστε να 

εξασφαλίζεται συνολικά η ενιαία αρχιτεκτονική, λειτουργική και αισθητική οντότητα 

του χώρου. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι εν λόγω υποδομές να θεωρηθούν 

επιλέξιμες ως βοηθητικές υποδομές. Επίσης, έχουμε τη γνώμη ότι θα έπρεπε να 

είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες κατασκευής και αναβάθμισης των υπερδομών (πχ 

γερανοί φορτοεκφόρτωσης).  



Στο εδ. β΄ της παρ. 2β προτείνουμε την εξής αναδιατύπωση: «…… Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η βυθοκόρηση της πλωτής οδού προσπέλασης σε λιμένα ή εντός 

του λιμένα, με εξαίρεση τη βυθοκόρηση συντήρησης». 

Άρθ. 56β παρ. 4: Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο μέγεθος των επενδύσεων 

που πραγματοποιούνται συνήθως σε θαλάσσιους λιμένες καθώς επίσης και τον 

υψηλό συντελεστή ελλείμματος χρηματοδότησης που τα εν λόγω έργα συχνά 

παρουσιάζουν, κρίνουμε σκόπιμη την αύξηση των σχετικών ποσών και των μέγιστων 

εντάσεων ενίσχυσης (περ. β΄, γ΄ και δ΄). Ιδίως στις περιπτώσεις επιβατικών λιμένων 

και λιμένων κρουαζιέρας, προτείνεται η ένταση ενίσχυσης να ανέρχεται στο 100% 

του ελλείμματος χρηματοδότησης, δεδομένου ότι για τους εν λόγω τύπους λιμανιών 

το έλλειμμα χρηματοδότησης είθισται να ανέρχεται σε ποσοστά πολύ υψηλότερα 

από τα ποσοστά στα οποία ανέρχεται συνήθως το έλλειμμα χρηματοδότησης στα 

εμπορευματικά λιμάνια.  

Αναφορικά με τα μικρά λιμάνια που έχουν χαμηλή επιβατική ή/και 

εμπορευματική κίνηση, θεωρούμε ότι πρέπει να αποσαφηνισθεί ότι αυτά δεν 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων εφόσον 

πρόκειται για υποδομές τοπικού χαρακτήρα με πολύ μικρή έως αμελητέα επίπτωση 

στις ενδοενωσιακές συναλλαγές που δεν δύνανται να στρεβλώσουν τον 

ανταγωνισμό σε βαθμό που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.  

Άρθ. 56β παρ. 7: Προκαλεί προβληματισμό ότι παραμένει ο περιορισμός για 

το ενιαίο επενδυτικό σχέδιο, ο οποίος έχει προστιθέμενη αξία στις περιπτώσεις 

παραγωγικών επενδύσεων, αλλά όχι σε περιπτώσεις έργων υποδομών. 

Προβληματισμό για το ζήτημα αυτό εξέφρασαν άλλωστε αρκετά κράτη-μέλη κατά τη 

δεύτερη διαβούλευση.  

       Άρθ. 56β παρ. 8: Ο καθορισμός της μέγιστης διάρκειας παραχώρησης για τη 

λειτουργία ή τη μίσθωση των υποδομών με βάση την απόσβεση της επένδυσης και 

την απόδοση του κεφαλαίου και όχι με αυστηρά χρονικά πλαίσια καθιστά πιο 

ρεαλιστική την πραγματοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. 

 

 

 

 



 Ορισμοί για τις ενισχύσεις σε λιμένες (άρθ. 2) 

Στον ορισμό 155 «θαλάσσιος λιμένας» (“maritime port”) προτείνεται να 

αντικατασταθεί στο ελληνικό κείμενο η λέξη «θαλασσοπλοούντων» με την λέξη 

«ποντοπόρων».  

Στον ορισμό 157 «λιμενικές υποδομές» (“port infrastructure”) θεωρούμε ότι 

πρέπει να διευκρινισθεί τι συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των υποδομών 

μεταφορών εντός του λιμένα (“transport facilities within the port area”). 

Σχετικά με τον ορισμό 158 θα ήταν χρήσιμο να διευκρινισθεί τι περιλαμβάνει 

ο όρος «επιφανειακές διευθετήσεις» (“surface arrangements”) η διευκρίνιση θα 

μπορούσε να δοθεί και με ενδεικτική απαρίθμηση παραδειγμάτων (πχ στέγαστρα, 

θέσεις στάθμευσης οχημάτων, κτλ).  

Στον ορισμό 160 προτείνεται η αντικατάσταση του όρου «substances» με τον 

όρο «materials» δηλ. «υλικών» αντί «ουσιών». 

Στον ορισμό 164 «sea-going vessels» προτείνεται η απόδοσή του στα ελληνικά 

ως «ποντοπόρο πλοίο» (και όχι «θαλασσοπλοούν»). 

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 

 Επενδυτικές ενισχύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες (άρθ. 56α) 

Άρθ. 56α παρ. 4: Θεωρούμε ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων της 

απόστασης των 100χλμ και του χρόνου ταξιδίου θα πρέπει να είναι σωρευτική.  

Άρθ. 56α  παρ. 13: Συμφωνούμε με το ευέλικτο πλαίσιο που εισάγεται σχετικά 

με τα μικρά αεροδρόμια για τα οποία δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 2 και 4. 

 Ορισμοί για τις ενισχύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες (άρθ. 2) 

Σχετικά με τον ορισμό 144 για τις αερολιμενικές υποδομές: Θα θέλαμε να 

επισημάνουμε εκ νέου ότι στις επιλέξιμες δαπάνες ενός έργου πρέπει να 

περιλαμβάνονται και οι βασικές υποδομές χώρων που θα φιλοξενήσουν εμπορικές 

δραστηριότητες (ενδεικτικά: περίγραμμα, δάπεδα και ψευδοροφές, κατασκευή 

φέροντος οργανισμού, ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και δικτύων) δεδομένου 

ότι οι ανωτέρω βασικές υποδομές γίνονται εξαρχής και εφάπαξ για όλο το κτίριο 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνολική ενιαία αρχιτεκτονική, λειτουργική και 

αισθητική οντότητα του χώρου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ICAO (Doc 9184 



Airport Planning Manual, Master Planning), IATA (Airport Development Reference 

Manual) κλπ καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας και απαιτήσεων των handlers 

και των αεροπορικών εταιρειών, αλλά και με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς 

υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και όλων των χρηστών του αερολιμένα, οι 

χώροι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό του αεροδρομίου και του 

αεροσταθμού διότι υποστηρίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του 

αερολιμένα και την εξυπηρέτηση των επιβατών, προκειμένου ο αερολιμένας να 

αποτελεί ενιαία και λειτουργική οντότητα. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι εν λόγω 

υποδομές να θεωρηθούν επιλέξιμες ως βοηθητικές υποδομές. 

Σχετικά με τον ορισμό 146 για την έννοια του αερολιμένα: Θεωρούμε σκόπιμο να 

αποσαφηνιστεί από την Επιτροπή εάν, στην περίπτωση ομάδας αεροδρομίων που 

ελέγχονται από τον ίδιο διαχειριστή (συνήθης πρακτική σε πολλά κράτη-μέλη), οι 

επιλέξιμες δαπάνες και οι εντάσεις ενίσχυσης υπολογίζονται σε επίπεδο ομάδας 

αεροδρομίων ή ανά μεμονωμένο αεροδρόμιο.  

 Ενισχύσεις λειτουργίας προς αερολιμένες 

 Συμφωνούμε με την πρόταση, η οποία υποστηρίχθηκε από τα περισσότερα 

κράτη-μέλη στη συνάντηση της 23ης/11/2016, σχετικά με την υπαγωγή των 

ενισχύσεων λειτουργίας προς τους αερολιμένες στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού. Καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την εν λόγω 

πρόταση και να ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τη 

θέσπιση των καταλληλότερων προϋποθέσεων για τη χορήγηση αυτών των 

ενισχύσεων.  

 

Γ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 Άρθ. 1 παρ. 3: Να μη διαγραφεί το εδάφιο “Where an undertaking is active in the 

excluded sectors as referred to in points (a), (b) or (c) of the first subparagraph and in 

sectors which fall within the scope of this Regulation, this Regulation applies to aid 

granted in respect of the latter sectors or activities, provided that Member States 

ensure by appropriate means, such as separation of activities or distinction of costs, 

that the activities in the excluded sectors do not benefit from the aid granted in 

accordance with this Regulation”. Εφόσον υπάρχει σαφής διαχωρισμός των 



δραστηριοτήτων και διακριτή καταχώρηση δαπανών, διασφαλίζεται ότι δεν θα 

υπάρξει  σταυροειδής επιχορήγηση. Θα θέλαμε να επαναφέρουμε την πρότασή μας 

να παραμείνει η συγκεκριμένη πρόνοια. 

 Άρθ. 7 παρ. 1: Θα θέλαμε να επαναφέρουμε την πρότασή μας να προβλεφθεί η 

δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής της μεθοδολογίας του απλοποιημένου 

κόστους σχετικά με μέτρα ενίσχυσης που θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν από την 

έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης τροποποίησης. 

 Άρθ. 47 παρ. 2: Η διατύπωση πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να είναι σε συμφωνία 

με τις προβλέψεις των «Infrastructure Analytical Grids» σχετικά με τη διαχείριση 

απορριμμάτων. Η πρόνοια περί απαλλαγής κοινοποίησης είναι σκόπιμο να μη  

συμπεριλαμβάνει μόνο δραστηριότητες ανακύκλωσης απορριμμάτων επιχειρήσεων 

αλλά και δραστηριότητες ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων. 

 Αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα του πολιτισμού και της 

διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, θετικό κρίνεται το γεγονός ότι i) αυξάνεται 

το όριο για τις επενδυτικές ενισχύσεις από 100 σε 150 εκατ. ευρώ ανά έργο και για 

τις ενισχύσεις λειτουργίας από 50 σε 75 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση ετησίως(άρθ. 1 

παρ. 3 του παρόντος δεύτερου σχεδίου ΓΑΚ) και ii) το όριο των ενισχύσεων για τις 

οποίες το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων 

δαπανών, αυξάνεται από 1 εκατ. (άρθ. 53 ισχύοντος ΓΑΚ 651/2014) σε 2 εκατ. ευρώ 

(άρθ. 1 παρ. 14 του παρόντος δεύτερου σχεδίου ΓΑΚ ). 

 

 


