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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της XXX 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

ΣΧΕΔΙΟ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 

108 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για 

την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων
1
, και ιδίως το άρθρο 1 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), 

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
2
 καθορίζει ότι ορισμένες κατηγορίες 

ενισχύσεων κηρύσσονται συμβατές με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή πριν από τη χορήγησή τους. Ο 

κανονισμός αριθ. 651/2014 προβλέπει ότι μπορούν να αναπτυχθούν λειτουργικά 

κριτήρια απαλλαγής για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές εφόσον αποκτηθεί 

επαρκής πείρα. 

(2) Η Επιτροπή έχει πλέον αποκτήσει την απαραίτητη πείρα. Για να απλοποιηθούν και να 

αποσαφηνιστούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, να μειωθεί ο διοικητικός 

φόρτος και να επιτραπεί στην Επιτροπή να εστιάζει στις υποθέσεις που μπορεί να 

προκαλέσουν τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις, οι ενισχύσεις για τις λιμενικές και 

αερολιμενικές υποδομές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού 651/2014.  

(3) Οι επενδυτικές ενισχύσεις υπέρ περιφερειακών αερολιμένων με ετήσιο όγκο 

επιβατικής κυκλοφορίας έως τρία εκατομμύρια επιβάτες μπορούν να βελτιώσουν τόσο 

την προσπελασιμότητα ορισμένων περιοχών όσο και την τοπική ανάπτυξη, ανάλογα 

με τις ιδιαιτερότητες κάθε αερολιμένα. Υπό το πρίσμα της πείρας της Επιτροπής, σε 

συνέχεια της εφαρμογής των Κατευθυντήριων γραμμών για τις Κρατικές ενισχύσεις 

                                                 
1
 ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1.  

2
 Κανονισμός αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 

της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1). 
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σε αερολιμένες και αεροπορικές εταιρείες
3
, οι επενδυτικές ενισχύσεις σε 

περιφερειακούς αερολιμένες δεν προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση του εμπορίου 

και του ανταγωνισμού, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Θα πρέπει, 

επομένως, να καλύπτονται από την απαλλαγή κατά κατηγορία, εφόσον πληρούν τους 

όρους του παρόντος κανονισμού. Δεν είναι σκόπιμο να καθιερωθεί όριο κοινοποίησης 

όσον αφορά το ποσό της ενίσχυσης, δεδομένου ότι οι ανταγωνιστικές επιπτώσεις ενός 

μέτρου ενίσχυσης εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος του αερολιμένα και όχι από το 

μέγεθος της επένδυσης. 

(4) Οι εν λόγω όροι θα πρέπει να αποσκοπούν στον περιορισμό των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους ισότιμους όρους 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας ιδίως την αναλογικότητα του 

ποσού της ενίσχυσης. Για να είναι αναλογική, η ένταση της ενίσχυσης δεν θα πρέπει 

να υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό, η οποία ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του αερολιμένα, και το 

ποσό της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το έλλειμμα χρηματοδότησης της 

επένδυσης. Οι όροι συμβατότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανοικτή και χωρίς 

διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή. Η ενίσχυση δεν θα πρέπει να χορηγηθεί σε 

αερολιμένες που βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενο αερολιμένα από τον οποίο 

εκτελούνται τακτικές αεροπορικές γραμμές, διότι οι ενισχύσεις προς τους εν λόγω 

αερολιμένες συνεπάγονται μεγαλύτερο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και, 

ως εκ τούτου, πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή, εκτός εάν χορηγούνται σε 

πολύ μικρούς αερολιμένες (έως 50000 επιβάτες ετησίως), όπου αποκλείεται 

σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της πολύ μικρής κυκλοφορίας.  

(5) Οι θαλάσσιοι λιμένες έχουν στρατηγική σημασία για την επίτευξη σημαντικών 

στόχων της Ένωσης, όπως η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 

ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, όπως ορίζεται, μεταξύ 

άλλων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στη Λευκή Βίβλο της 

Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - 

Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών»
4
. Όπως 

τονίζεται στην ανακοίνωση «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης»
5
, η Ένωση 

χρειάζεται λιμένες που λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, 

γεγονός που απαιτεί αποτελεσματικές κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι 

επενδύσεις είναι ειδικότερα αναγκαίες για την προσαρμογή της υποδομής πρόσβασης 

στους λιμένες καθώς και της λιμενικής υποδομής και υπερδομής στο αυξημένο 

μέγεθος και τη σύνθεση του στόλου, στη χρήση υποδομής εναλλακτικών καυσίμων 

καθώς και στις αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. 

Η έλλειψη λιμενικών υποδομών υψηλής ποιότητας έχει ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και πρόσθετο κόστος για τους φορτωτές, τους μεταφορείς και τους 

καταναλωτές.  

(6) Η ανάπτυξη λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και η ενσωμάτωσή τους σε 

πολυτροπικές μεταφορές είναι ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής της 

Ένωσης στον τομέα των μεταφορών. Η νομοθεσία της Ένωσης, όπως η οδηγία 

                                                 
3
 

3
ΕΕ C 99 της 4.4.2014, σ. 3. 

4
 COM(2011) 144. 

5
 COM(2013) 295. 
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92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου
6
, αποσκοπεί ρητά στην ενίσχυση της διατροπικότητας 

των μεταφορών. Η Λευκή Βίβλος με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 

σύστημα μεταφορών» ενθαρρύνει επίσης τη μετάβαση προς μέσα μεταφοράς 

φιλικότερα προς το περιβάλλον, όπως οι σιδηροδρομικές και οι θαλάσσιες/εσωτερικές 

πλωτές μεταφορές. Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Για ποιοτική εσωτερική 

ναυσιπλοΐα - NAIADES II», η Επιτροπή επισήμανε ότι «[ο]ι υποδομές εσωτερικών 

πλωτών μεταφορών της ΕΕ δεν είναι επαρκώς διασυνδεδεμένες και ενοποιημένες με 

άλλους τρόπους μεταφοράς»
7
. 

(7) Οι όροι για την απαλλαγή των ενισχύσεων για λιμένες θα πρέπει να αποσκοπούν στον 

περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να 

υπονομεύσουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, 

εξασφαλίζοντας ειδικότερα την αναλογικότητα του ποσού της ενίσχυσης. 

Προκειμένου να είναι αναλογικές, οι ενισχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη 

μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, η 

οποία ποικίλλει για τους θαλάσσιους λιμένες ανάλογα με το μέγεθος του επενδυτικού 

σχεδίου. Το ποσό της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 

επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Θα πρέπει 

επίσης να διασφαλίζεται η ανοικτή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην υποδομή. 

(8) Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα εργασίας των Διαδρόμων του 

Κεντρικού Δικτύου που καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
8
 είναι έργα κοινού ενδιαφέροντος με 

ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ένωση. Οι θαλάσσιοι λιμένες που είναι 

μέρος των δικτύων αυτών αποτελούν τα σημεία εισόδου και εξόδου των 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται εντός και εκτός της Ένωσης. Για τις επενδύσεις που 

αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων των λιμένων αυτών θα πρέπει να ισχύει 

ανώτερο όριο κοινοποίησης. 

(9) [Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη 

χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων εισήγαγε διαφανείς και χωριστούς 

λογαριασμούς που επιτρέπουν τον εύκολο εντοπισμό της χρήσης δημόσιων πόρων 

από φορείς διαχείρισης λιμένων και παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Η εν λόγω 

χρηματοοικονομική διαφάνεια ενθαρρύνει την αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων 

σε λιμένες και, ανάλογα με την περίπτωση, διευκολύνει τον έλεγχο των κρατικών 

ενισχύσεων. Επιπλέον, ο κανονισμός καθιερώνει κοινές και διαφανείς διαδικασίες για 

την ανάθεση συμβάσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών καθώς και διαφανή και 

αυτόνομη πολιτική τιμολόγησης των λιμενικών υποδομών.]
9
 

                                                 
6
 Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ 

L 368 της 17.12.1992, σ. 38). 
7
 COM(2013) 623. 

8
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 

Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 

δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 

20.12.2013, σ. 1). 
9
 [Ο κανονισμός εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και η 

τελική έγκριση αναμένεται έως τα τέλη του 2016.] 
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(10) Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 

651/2014, είναι επίσης σκόπιμο να αποσαφηνιστούν ή να τροποποιηθούν ορισμένες 

διατάξεις η εφαρμογή των οποίων έχει αποδειχθεί δυσχερής. Ιδίως όσον αφορά τα 

καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές, η εφαρμογή διαφορετικών κανόνων για την αντιστάθμιση του πρόσθετου 

κόστους μεταφοράς και άλλων πρόσθετων δαπανών αποδείχθηκε δύσκολη στην 

πράξη και μη κατάλληλη για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 349 της Συνθήκης, και οι διατάξεις θα πρέπει να αντικατασταθούν από μια 

μέθοδο που ισχύει για κάθε επιπρόσθετο κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό των ενισχύσεων για τον 

πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις 

στους τομείς αυτούς θα πρέπει να αυξηθούν. 

(11) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τροποποιείται ως εξής: 

(1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:  

– α) Στην παράγραφο 1, τα στοιχεία ια) έως ιβ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«ια) ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές· 

ιβ) ενισχύσεις για τοπικές υποδομές· 

ιγ) ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες· και 

ιδ) ενισχύσεις για λιμένες.» 

– β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:  

α) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που 

καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου
*
 με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση, τις ενισχύσεις για 

πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, τις ενισχύσεις στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης, τις ενισχύσεις καινοτομίας προς ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε 

μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία και τα καθεστώτα περιφερειακών 

ενισχύσεων λειτουργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις αραιοκατοικημένες 

περιοχές·  

β) στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με 

εξαίρεση την αντιστάθμιση άλλων επιπρόσθετων δαπανών μεταφοράς στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, τις ενισχύσεις για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, τις ενισχύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις ενισχύσεις καινοτομίας προς τις ΜΜΕ, 

τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τις ενισχύσεις για επαγγελματική 

κατάρτιση και τις ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με 

αναπηρία·  
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γ) στις ενισχύσεις, εκτός από τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, που χορηγούνται στον τομέα της 

μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω 

προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις 

οικείες επιχειρήσεις· ή  

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) στις ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών 

ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση αριθ. 2010/787 του Συμβουλίου· 

ε) στις κατηγορίες περιφερειακών ενισχύσεων που εξαιρούνται στο άρθρο 13. 

______________________ 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 

2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των 

κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1)»  

– γ) Στην παράγραφο 4, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«γ) στις ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενισχύσεων 

για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες θεομηνίες και τα καθεστώτα 

περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και σε 

αραιοκατοικημένες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω καθεστώτα δεν 

επιφυλάσσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση στις προβληματικές επιχειρήσεις απ’ ό,τι σε άλλες 

επιχειρήσεις.» 

(2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

– α) Το σημείο 42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«42) «περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας»: οι ενισχύσεις που αποβλέπουν στη μείωση των 

τρεχουσών δαπανών μιας επιχείρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται κατηγορίες δαπανών όπως 

οι δαπάνες προσωπικού, υλικών, υπηρεσιών που ανατίθενται σε τρίτους, επικοινωνίας, 

ενέργειας, συντήρησης, μισθωμάτων, διοίκησης, κ.λπ., αλλά δεν περιλαμβάνονται 

αποσβέσεις και έξοδα χρηματοδότησης, εφόσον αυτά έχουν περιληφθεί στις επιλέξιμες 

δαπάνες κατά τη χορήγηση της επενδυτικής ενίσχυσης·» 

– β) το σημείο 48 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«48) «αραιοκατοικημένες περιοχές»: οι περιφέρειες NUTS 2 με λιγότερους από 8 κατοίκους 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ή οι περιφέρειες NUTS 3 με λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο» 

– γ) το σημείο 55 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«55) «περιοχές επιλέξιμες για ενισχύσεις λειτουργίας»: οι εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης ή αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως ορίζονται 

στο σημείο 48.» 

– δ) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο: 

«61α) «Παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας»: το πλήρες κλείσιμο καθώς και το 

μερικό κλείσιμο μονάδων που προκαλεί σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας. Για τους 

σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας ορίζεται η απώλεια 
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τουλάχιστον 100 θέσεων εργασίας σε μια επιχείρηση ή η μείωση του εργατικού δυναμικού 

μιας επιχείρησης κατά τουλάχιστον 50%·» 

– ε) μετά το σημείο 143, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 

«Ορισμοί που ισχύουν για τις ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες 

144) «αερολιμενικές υποδομές»: οι υποδομές και ο εξοπλισμός για την παροχή 

αερολιμενικών υπηρεσιών από τον αερολιμένα σε αεροπορικές εταιρείες και στους 

διάφορους φορείς παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων 

προσγείωσης/απογείωσης, των τερματικών σταθμών, των χώρων στάθμευσης των 

αεροσκαφών, των διαδρόμων τροχοδρόμησης, των κεντρικών υποδομών υπηρεσιών εδάφους 

και οιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν άμεσα τις αερολιμενικές 

υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υποδομών και του εξοπλισμού που απαιτούνται κυρίως για την 

άσκηση μη αεροναυτικών δραστηριοτήτων, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, 

καταστήματα και εστιατόρια· 

145) «αεροπορική εταιρεία»: κάθε αεροπορική εταιρεία που διαθέτει έγκυρη άδεια 

εκμετάλλευσης η οποία έχει εκδοθεί από κράτος μέλος ή από μέλος του Κοινού Ευρωπαϊκού 

Εναέριου Χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*· 

146) «αερολιμένας»: οντότητα ή ομάδα οντοτήτων που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα 

της παροχής αερολιμενικών υπηρεσιών σε αεροπορικές εταιρείες·  

147) «αερολιμενικές υπηρεσίες»: οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αεροπορικές εταιρείες από 

έναν αερολιμένα ή από οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του, με σκοπό τη διασφάλιση του 

χειρισμού των αεροσκαφών, από την προσγείωση έως την απογείωσή τους, των επιβατών και 

του φορτίου, προκειμένου να είναι σε θέση οι αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες 

αεροπορικών μεταφορών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών εδάφους και της 

παροχής κεντρικών υποδομών υπηρεσιών εδάφους· 

148) «κεντρικές υποδομές υπηρεσιών εδάφους»: οι υποδομές που συνήθως εκτελούνται από 

τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και που τίθενται στη διάθεση των διαφόρων φορέων 

παροχής υπηρεσιών εδάφους που δραστηριοποιούνται στον αερολιμένα έναντι αμοιβής, με 

εξαίρεση τον εξοπλισμό υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρεσιών 

εδάφους· 

149) «τρένο μεγάλης ταχύτητας»: τρένο που μπορεί να φθάνει ταχύτητες άνω των 200 km/h·  

150) «υπηρεσίες εδάφους»: οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες αερολιμένα εντός 

του αερολιμένα, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της οδηγίας 96/67/ΕΚ**· 

151) «μη αεροναυτικές δραστηριότητες»: οι εμπορικές υπηρεσίες που παρέχονται σε 

αεροπορικές εταιρείες ή άλλους χρήστες του αερολιμένα, όπως βοηθητικές υπηρεσίες σε 

επιβάτες, πρακτορεία μεταφορών ή άλλους παρόχους υπηρεσιών, εκμίσθωση γραφείων και 

καταστημάτων, χώροι στάθμευσης και ξενοδοχεία· 

Ορισμοί που ισχύουν για τις ενισχύσεις για λιμένες 

152) «Λιμένας»: χερσαία και θαλάσσια έκταση που αποτελείται από έργα υποδομής και 

εξοπλισμό, κυρίως για την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την 

αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων ή την 

επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζεται για τους 

μεταφορείς εντός του λιμένα· 

153) «Θαλάσσιος λιμένας»: λιμένας, κυρίως για την υποδοχή πλοίων από θαλάσσης·  
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154) «Λιμένας εσωτερικής ναυσιπλοΐας»: λιμένας άλλος από τον θαλάσσιο λιμένα, με 

έμμεση πρόσβαση στην ανοικτή θάλασσα μέσω εσωτερικών πλωτών οδών· 

155) «Λιμενικές υποδομές»: οι υποδομές και εγκαταστάσεις οι οποίες παράγουν άμεσα έσοδα 

για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων προσόρμισης 

που χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση των πλοίων, κρηπιδότοιχοι, αποβάθρες και πλωτές 

ράμπες σε περιοχές στις οποίες εκδηλώνεται παλίρροια, εσωτερικές λεκάνες, επιχώσεις και 

εγγειοβελτιωτικά έργα και υποδομές μεταφορών εντός του λιμένα·  

156) «Λιμενική υπερδομή»: οι επιφανειακές διευθετήσεις, τα κτίρια καθώς και ο κινητός 

εξοπλισμός (π.χ. γερανοί) και ο σταθερός εξοπλισμός που σχετίζεται άμεσα με την 

μεταφορική λειτουργία του λιμένα· 

157) «Υποδομή προσπέλασης»: κάθε είδους υποδομή αναγκαία για να εξασφαλίζεται η 

προσπέλαση και η είσοδος, από ξηράς ή θαλάσσης και ποταμού, των χρηστών των 

θαλάσσιων λιμένων ή των λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συγκεκριμένα, οδοί 

προσπέλασης, σιδηροδρομικές γραμμές προσπέλασης, κυματοθραύστες, διώρυγες, 

κλεισιάδες· 

158) «Βυθοκόρηση»: η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της 

πλωτής οδού προσπέλασης σε λιμένα, ώστε να επιτραπεί η προσπέλαση των πλωτών σκαφών 

στον λιμένα· 

159) «Βυθοκόρηση συντήρησης»: η τακτική βυθοκόρηση προκειμένου να διατηρηθεί η 

προσβασιμότητα της πλωτής οδού· 

______________________________ 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 

Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ 

L 293 της 31.10.2008, σ. 3). 

** Οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά 

υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σ. 36). » 

(3) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

– α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: 

– i) το στοιχείο κστ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«κστ) Για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς: 

[150] εκατ. ευρώ ανά έργο· ενισχύσεις λειτουργίας για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της 

κληρονομιάς: [75] εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση ετησίως.»  

– ii) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

«κι) για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τους περιφερειακούς αερολιμένες: οι εντάσεις 

ενίσχυσης που ορίζονται στο άρθρο 56α παράγραφοι 11 και 12· 

κια) για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τους θαλάσσιους λιμένες: [100] εκατ. ευρώ ανά ενιαίο 

επενδυτικό σχέδιο (ή [120] εκατ. ευρώ ανά ενιαίο επενδυτικό έργο σε θαλάσσιο λιμένα που 

περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας διαδρόμου του κεντρικού δικτύου όπως ορίζεται 

στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου*)· 

κιβ) για τις επενδυτικές ενισχύσεις για τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας: [20] εκατ. ευρώ 

ανά ενιαίο επενδυτικό έργο.» 

______________ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:293:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:293:TOC
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* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 

2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για 

την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/ΕΕ (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1). » 

(4) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ια) ενισχύσεις υπό μορφή πώλησης ή μίσθωσης ενσώματων στοιχείων ενεργητικού κάτω της 

τιμής της αγοράς εάν η αξία καθορίζεται είτε από την αξιολόγηση ανεξάρτητου 

εμπειρογνώμονα πριν από την πώληση ή τη μίσθωση είτε με παραπομπή σε 

δημοσιοποιημένο, τακτικά επικαιροποιημένο και γενικά αποδεκτό δείκτη αναφοράς.»  

(5) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής: 

α) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας και περιφερειακές ενισχύσεις αστικής ανάπτυξης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 16· » 

 β) το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«δ) ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η 

απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία και ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των δαπανών 

της παρεχόμενης βοήθειας σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, εφόσον πληρούνται οι 

σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 35·» 

(6) Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

– α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται τρίτη περίοδος: 

«Το ποσό των επιλέξιμων δαπανών υπολογίζεται σύμφωνα με τις απλουστευμένες επιλογές 

κόστους που καθορίζονται στα άρθρα 67 και 68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*, υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη 

χρηματοδοτείται τουλάχιστον εν μέρει μέσω ταμείου της ΕΕ που επιτρέπει τη χρήση αυτών 

των απλουστευμένων επιλογών κόστους και ότι η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμη 

σύμφωνα με τη σχετική διάταξη εξαίρεσης.» 

– β) Στην παράγραφο 3, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, για παράδειγμα, ενισχύσεις που καταβάλλονται σε 

περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.» 

– γ) Η παράγραφος 4 απαλείφεται.  

______________ 

* Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, 

σ. 320). 

(7) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 12 

Παρακολούθηση 

1. Για να είναι η Επιτροπή σε θέση να παρακολουθεί τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη, ή 

εναλλακτικά, στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας, το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η διαχειριστική αρχή, διατηρούν 
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λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται 

προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στον παρόντα κανονισμό. Οι φάκελοι αυτοί φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία 

κατά την οποία χορηγήθηκαν είτε η ad hoc ενίσχυση είτε η τελευταία ενίσχυση δυνάμει του 

καθεστώτος.  

2. Σε περίπτωση καθεστώτων στο πλαίσιο των οποίων χορηγούνται αυτόματα φορολογικές 

ενισχύσεις βάσει των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων, και όπου δεν διενεργείται εκ 

των προτέρων έλεγχος από τον οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται όλοι οι όροι του 

συμβιβάσιμου για κάθε δικαιούχο, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο μηχανισμό ελέγχου 

για να ελέγχουν τακτικά μία φορά ανά φορολογικό έτος, τουλάχιστον εκ των υστέρων και 

βάσει δειγματοληψίας, ότι πληρούνται όλοι οι όροι του συμβιβάσιμου, και να συνάγουν τα 

απαραίτητα συμπεράσματα. Τα κράτη μέλη διατηρούν λεπτομερή αρχεία των ελέγχων για 

τουλάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία των ελέγχων. 

3. Το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή, εντός προθεσμίας 20 εργάσιμων 

ημερών ή άλλης μεγαλύτερης προθεσμίας που καθορίζεται ενδεχομένως στο αίτημα, όλες τις 

πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή για 

την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.» 

(8) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«Άρθρο 13 

Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων 

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται:  

α) στις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα, στον τομέα του 

άνθρακα, στον ναυπηγικό τομέα ή στον τομέα των συνθετικών ινών· 

β) στις ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών καθώς και στη συναφή υποδομή και 

παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας, εκτός από τα καθεστώτα ενισχύσεων 

λειτουργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και σε αραιοκατοικημένες περιοχές· 

γ) στις περιφερειακές ενισχύσεις υπό μορφή καθεστώτων που στοχεύουν σε περιορισμένο 

αριθμό συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας· τα καθεστώτα που αφορούν 

τουριστικές δραστηριότητες, υποδομές ευρυζωνικών δικτύων ή τη μεταποίηση και την 

εμπορία γεωργικών προϊόντων δεν θεωρείται ότι στοχεύουν σε συγκεκριμένους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας·  

δ) στις μεμονωμένες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις προς δικαιούχους οι οποίοι, κατά 

τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση,  

i) έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους ή 

ii) έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου 

χρονικού διαστήματος δύο ετών αρχής γενομένης από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

για ενίσχυση μέχρι την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης. 

Αυτό εφαρμόζεται μόνο για την παύση δραστηριότητας σε συμβαλλόμενο μέρος του ΕΟΧ 

διαφορετικό από εκείνο στο οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση. 

ε) στις περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις των οποίων οι 

κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στον τομέα Κ «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες» της NACE αναθ. 2 ή σε επιχειρήσεις που ασκούν ενδοομιλικές 
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δραστηριότητες και των οποίων οι κύριες δραστηριότητες εμπίπτουν στις τάξεις 70.10 

«Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων» ή 70.22 «Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» της NACE αναθ. 2.»  

(9) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

– α) Στην παράγραφο 6, η πρώτη περίοδος του τέταρτου εδαφίου αντικαθίσταται από 

το ακόλουθο κείμενο: 

«Σε περίπτωση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης, κατά την 

έννοια του άρθρου 2 σημείο 49 ή σημείο 51, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαπάνες για την 

αγορά των στοιχείων ενεργητικού από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον αγοραστή.» 

– β) Στην παράγραφο 7, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις για την υλοποίηση 

θεμελιώδους αλλαγής στην παραγωγική διαδικασία, οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να 

υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα 

που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών 

ετών.» 

(10) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 15 

Περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας 

1. Τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 

και στις αραιοκατοικημένες περιοχές συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την 

έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι.  

2. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας 

αντισταθμίζουν τις επιπρόσθετες δαπάνες μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί σε 

περιοχές επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας, καθώς και τις επιπρόσθετες 

δαπάνες μεταφοράς εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία σε αυτές τις 

περιοχές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) οι δικαιούχοι ασκούν την παραγωγική δραστηριότητά τους στις περιοχές αυτές·  

β) οι ενισχύσεις ποσοτικοποιούνται αντικειμενικά εκ των προτέρων με βάση κατ’ αποκοπή 

ποσό ή ποσό ανά τόνο/χιλιόμετρο ή οποιαδήποτε άλλη σχετική μονάδα μέτρησης·  

γ) οι επιπρόσθετες δαπάνες μεταφοράς υπολογίζονται με βάση τη διανυθείσα διαδρομή των 

προϊόντων εντός των εθνικών συνόρων του οικείου κράτους μέλους, με χρήση μέσων 

μεταφοράς που παρουσιάζουν το χαμηλότερο κόστος για τον δικαιούχο. 

Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 100% των επιπρόσθετων δαπανών μεταφοράς που 

καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο.  

3. Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας αντισταθμίζουν 

το πρόσθετο κόστος λειτουργίας, που προκύπτει στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ως άμεσο 

αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων από τα μόνιμα μειονεκτήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 349 της Συνθήκης, όταν οι δικαιούχοι ασκούν την παραγωγική δραστηριότητά τους σε 

εξόχως απόκεντρη περιοχή και πρέπει να υπόκειται στους ακόλουθους όρους:  

α) το ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο για όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας 

δεν υπερβαίνει ένα από τα ακόλουθα ποσοστά: 
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i) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες κατασκευής: 

 — το [...%] της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται ετησίως 

από τον δικαιούχο στη συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή  

 — το [...%] του ετήσιου κόστους εργασίας που φέρει ο δικαιούχος στη 

 συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή  

 — το [...%] του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου που πραγματοποιείται 

στη συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή.  

ii) για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες: 

 — το [...%] της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται ετησίως 

από τον δικαιούχο στη συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή  

 — το [...%] του ετήσιου κόστους εργασίας που φέρει ο δικαιούχος στη 

συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή· ή  

 — το [...%] του ετήσιου κύκλου εργασιών του δικαιούχου που πραγματοποιείται 

στη συγκεκριμένη εξόχως απόκεντρη περιοχή. 

iii) Τα ποσοστά που αναφέρονται στα σημεία i) και ii) μπορούν να αυξηθούν κατά [... 

ποσοστιαίες μονάδες] σε εξόχως απόκεντρες περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 

4 000 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα του οικείου κράτους μέλους· ή 

β) για επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι [300 000 ευρώ], εναλλακτικά των 

ποσοστών που καθορίζονται στο στοιχείο α), το ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο 

επιχείρηση για όλα τα καθεστώτα ενισχύσεων λειτουργίας δεν υπερβαίνει τις 

[150 000 ευρώ].»  

(11) Στο άρθρο 21, η εισαγωγική φράση της παραγράφου 16 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Ένα μέτρο χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που παρέχει εγγυήσεις ή δάνεια σε 

επιλέξιμες επιχειρήσεις ή παρέχει επενδύσεις οιονεί ιδίων κεφαλαίων δομημένες με τη μορφή 

χρέους σε επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:» 

(12) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Είναι επιλέξιμες οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μικρές επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη 

μετά την καταχώρισή τους, υπό την προϋπόθεση ότι η νεοκαταχωρισθείσα μικρή επιχείρηση: 

α) αρχίζει οικονομική δραστηριότητα καινούρια για την εν λόγω επιχείρηση,  

β) δεν έχει ακόμη προβεί σε διανομή κερδών, και   

γ) δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης. 

Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος 

επιλεξιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση είτε αρχίζει 

την οικονομική της δραστηριότητα είτε καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την 

οικονομική της δραστηριότητα.» 

(13) Στο άρθρο 31, η παράγραφος 3 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο: 

«β) λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το 

έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής, υλικά και 

εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του 

εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής 

κατάρτισης.» 
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(14) Στο άρθρο 52 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«2α) Αντί για τον καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, 

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ένα έργο μπορεί να καθοριστεί με βάση την ανταγωνιστική 

διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 4.» 

(15) Το άρθρο 53 τροποποιείται ως εξής: 

– α) Η παράγραφος 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α) μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κέντρα ή χώροι, θέατρα, 

κινηματογράφοι, λυρικές σκηνές, αίθουσες συναυλιών, άλλοι οργανισμοί στον τομέα του 

ζωντανού θεάματος, ιδρύματα κινηματογραφικής κληρονομιάς και άλλες παρόμοιες 

καλλιτεχνικές και πολιτιστικές υποδομές, οργανώσεις και ιδρύματα·» 

– β) Στην παράγραφο 9, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Για τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο στ), το μέγιστο ποσό της 

ενίσχυσης δεν υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και των 

προεξοφλημένων εσόδων του έργου είτε το 70% των επιλέξιμων δαπανών.» 

(16) Στο άρθρο 54, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο κείμενο: 

«Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το ανώτατο ποσό των δαπανών που υπόκεινται σε 

υποχρεώσεις εδαφικότητας δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 80% του συνολικού 

προϋπολογισμού της παραγωγής.  

Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να απαιτήσει ένα ελάχιστο επίπεδο της δραστηριότητας 

παραγωγής να πραγματοποιείται στην οικεία επικράτεια για να είναι ένα έργο επιλέξιμο προς 

ενίσχυση, όμως το επίπεδο αυτό δεν υπερβαίνει το 50% του συνολικού προϋπολογισμού 

παραγωγής.» 

(17) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα τμήματα μετά το άρθρο 56: 

«ΤΜΗΜΑ 14 

Ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες 

Άρθρο 56a 

Επενδυτικές ενισχύσεις για περιφερειακούς αερολιμένες 

«1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε αερολιμένα συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά 

την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι. 

2. Η εν λόγω επένδυση συνοδεύεται από ικανοποιητικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές χρήσης 

της χωρητικότητας του αερολιμένα με βάση εύλογες προβλέψεις κυκλοφορίας. 

3. Ο αερολιμένας πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους τους δυνητικούς χρήστες και δεν πρέπει 

να προορίζεται για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Σε περίπτωση φυσικού περιορισμού της 

χωρητικότητας, η κατανομή γίνεται με βάση ενδεδειγμένα, αντικειμενικά και διαφανή 

κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. 

4. Η ενίσχυση δεν χορηγείται σε αερολιμένα που βρίσκεται σε απόσταση 100 χιλιομέτρων ή 

60 λεπτών με αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο ή τρένο μεγάλης ταχύτητας από υφιστάμενο 

αερολιμένα από τον οποίο εκτελούνται τακτικές αεροπορικές γραμμές, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
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5. Η ενίσχυση δεν χορηγείται σε αερολιμένες με μέση ετήσια επιβατική κυκλοφορία πάνω 

από τρία εκατομμύρια επιβάτες κατά τα δύο οικονομικά έτη πριν από το έτος κατά το οποίο 

χορηγείται πράγματι η ενίσχυση. Η ενίσχυση δεν αναμένεται να προκαλέσει αύξηση της 

μέσης ετήσιας επιβατικής κυκλοφορίας του αερολιμένα σε πάνω από τρία εκατομμύρια 

επιβάτες εντός δύο οικονομικών ετών μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αερολιμένες με μέσο ετήσιο όγκο εμπορευματικής 

κυκλοφορίας άνω των 200 000 τόνων κατά τα δύο οικονομικά έτη πριν από το έτος κατά το 

οποίο χορηγείται πράγματι η ενίσχυση. Δεν εφαρμόζεται επίσης εάν η ενίσχυση αναμένεται 

να προκαλέσει αύξηση της μέσης ετήσιας εμπορευματικής κυκλοφορίας του αερολιμένα σε 

πάνω από 200 000 τόνους εντός δύο οικονομικών ετών μετά τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

7. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται σε αερολιμένες με ετήσια επιβατική κυκλοφορία έως 

50 000 επιβάτες κατά τα δύο οικονομικά έτη πριν από το έτος κατά το οποίο χορηγείται 

πράγματι η ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση δεν αναμένεται να προκαλέσει 

αύξηση της μέσης ετήσιας επιβατικής κυκλοφορίας σε πάνω από 50 000 επιβάτες. 

8. Η ενίσχυση δεν χορηγείται για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων αερολιμένων ή για τη 

δημιουργία νέου επιβατικού αερολιμένα (συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής 

υφιστάμενου αεροδρομίου σε επιβατικό αερολιμένα). 

9. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 

του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού 

ανάκτησης.  

10. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν επενδύσεις σε αερολιμενικές υποδομές.  

11. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει: 

α) το 50% των επιλέξιμων δαπανών για αερολιμένες με μέση ετήσια επιβατική 

κυκλοφορία ένα έως τρία εκατομμύρια επιβάτες κατά τα δύο οικονομικά έτη 

πριν από το έτος χορήγησης της ενίσχυσης· 

β) το 75% των επιλέξιμων δαπανών για αερολιμένες με μέση ετήσια επιβατική 

κυκλοφορία έως ένα εκατομμύριο επιβάτες κατά τα δύο οικονομικά έτη πριν 

από το έτος χορήγησης της ενίσχυσης. 

12. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για 

αερολιμένες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. 

ΤΜΗΜΑ 15 

Ενισχύσεις για λιμένες 

Άρθρο 56β 

Επενδυτικές ενισχύσεις για θαλάσσιους λιμένες 

1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για θαλάσσιους λιμένες συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά 

κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι. 

2. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους σχεδιασμού: 

α) για την κατασκευή ή αναβάθμιση των υποδομών σε θαλάσσιους λιμένες, 

καθώς και των υπερδομών, εξαιρουμένου του κινητού εξοπλισμού· και 
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β) για την κατασκευή ή αναβάθμιση των υποδομών προσπέλασης, 

συμπεριλαμβανομένης της βυθοκόρησης και εξαιρουμένης της βυθοκόρησης 

συντήρησης, που προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση της λιμενικής 

υποδομής.  

Οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες άλλες από τη μεταφορά, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής που 

δραστηριοποιούνται στην περίμετρο του λιμένα, γραφείων ή καταστημάτων, δεν είναι 

επιλέξιμες. 

3. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 

του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού 

ανάκτησης.  

4. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 

στοιχείο α) δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά: 

 α) για επιλέξιμες δαπάνες μέχρι [20] εκατ. ευρώ: το [100%] των επιλέξιμων δαπανών· 

 β) για επιλέξιμες δαπάνες άνω των [20] εκατ. ευρώ και μέχρι [50] εκατ. ευρώ: το 

[80%] των επιλέξιμων δαπανών· 

 γ) για επιλέξιμες δαπάνες άνω των [50] εκατ. ευρώ και μέχρι [100] εκατ. ευρώ: το 

[50%] των επιλέξιμων δαπανών· 

 δ) για επιλέξιμες δαπάνες μέχρι [120] εκατ. ευρώ για θαλάσσιους λιμένες που 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας διαδρόμου του κεντρικού δικτύου όπως 

ορίζεται στο άρθρο 47 του  κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: το [50%] των επιλέξιμων δαπανών. 

Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 

β) δεν υπερβαίνει το [100%] των επιλέξιμων δαπανών· 

5. Η ένταση της ενίσχυσης που ορίζεται στην παράγραφο 4 πρώτο εδάφιο σημεία β), γ) και δ) 

μπορεί να αυξηθεί κατά [10] εκατοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες 

περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 

Συνθήκης και κατά [5] εκατοστιαίες μονάδες για τις επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης. 

6. Κάθε επένδυση στην οποία προβαίνει ο ίδιος δικαιούχος σε περίοδο [τριών] ετών από την 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στον ίδιο θαλάσσιο 

λιμένα, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο.  

7. Κάθε παραχώρηση ή άλλη ανάθεση σε τρίτο μέρος για την κατασκευή, αναβάθμιση, 

λειτουργία ή μίσθωση λιμενικής υποδομής και υπερδομής γίνεται με ανοικτή διαδικασία, με 

διαφάνεια και άνευ διακρίσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των κανόνων της Ένωσης 

περί δημοσίων συμβάσεων [και του κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την 

πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 

λιμένων
10

] κατά περίπτωση. Η διάρκεια κάθε παραχώρησης ή άλλης ανάθεσης για τη 

μίσθωση ή τη λειτουργία των υποδομών σε τρίτο μέρος δεν υπερβαίνει μέγιστη διάρκεια [30] 

ετών. 

                                                 
10

 [Ο κανονισμός εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και η 

τελική έγκριση αναμένεται έως τα τέλη του 2016.] 
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8. Οι υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών ανοιχτά, με διαφάνεια και 

χωρίς διακρίσεις. Η τιμή που χρεώνεται για τη χρήση των υποδομών αντιστοιχεί στην τιμή 

της αγοράς. 

Άρθρο 56γ 

Επενδυτικές ενισχύσεις για λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

1. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας συμβιβάζονται με την 

εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 93 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του κεφαλαίου Ι. 

2. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

κόστους σχεδιασμού: 

α) για την κατασκευή ή αναβάθμιση των υποδομών σε λιμένες εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας, καθώς και των υπερδομών, εξαιρουμένου του κινητού 

εξοπλισμού· και 

β) για την κατασκευή ή αναβάθμιση των υποδομών προσπέλασης, 

συμπεριλαμβανομένης της βυθοκόρησης και εξαιρουμένης της βυθοκόρησης 

συντήρησης, που προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση της υποδομής 

λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.  

Οι επενδυτικές δαπάνες που αφορούν δραστηριότητες άλλες από τη μεταφορά, 

συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής που 

δραστηριοποιούνται στην περίμετρο του λιμένα, γραφείων ή καταστημάτων, δεν είναι 

επιλέξιμες. 

3. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και 

του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις 

επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων, ή μέσω μηχανισμού 

ανάκτησης.  

4. Η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το [100]% των επιλέξιμων δαπανών. 

5. Κάθε επένδυση στην οποία προβαίνει ο ίδιος δικαιούχος σε περίοδο [τριών] ετών από την 

ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση στον ίδιο λιμένα 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο.  

6. Κάθε παραχώρηση ή άλλη ανάθεση σε τρίτο μέρος για την κατασκευή, την αναβάθμιση, τη 

λειτουργία ή τη μίσθωση της λιμενικής υποδομής και υπερδομής γίνεται με ανοικτή 

διαδικασία, με διαφάνεια και άνευ διακρίσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των κανόνων 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά περίπτωση. Η διάρκεια κάθε παραχώρησης ή άλλης 

ανάθεσης για τη μίσθωση ή τη λειτουργία των υποδομών σε τρίτο μέρος δεν υπερβαίνει 

μέγιστη διάρκεια [30] ετών. 

7. Οι υποδομές τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών ανοιχτά, με διαφάνεια και 

χωρίς διακρίσεις. Η τιμή που χρεώνεται για τη χρήση των υποδομών αντιστοιχεί στην τιμή 

της αγοράς.» 

(18) Στο άρθρο 58, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν 

από την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων διατάξεών του, εφόσον πληρούν όλες τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 9.» 
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Άρθρο 2 

Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 τροποποιούνται ως εξής: 

(1) Το παράρτημα II αντικαθίσταται από...  

[Στο παράρτημα II (δελτίο πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζεται από τα κράτη μέλη), θα 

δημιουργηθούν νέες καταχωρίσεις στο μέρος ΙΙ για τις νέες κατηγορίες ενισχύσεων 

(επενδυτικές ενισχύσεις για αερολιμένες, θαλάσσιους λιμένες και λιμένες εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας) και η καταχώριση για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ (άρθρα 17 έως 20) θα 

κατανεμηθεί σε διάφορες καταχωρίσεις (ανά άρθρο).] 

(2) Στο παράρτημα ΙII, η υποσημείωση 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 

αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1).» 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 

 Για την Επιτροπή 

 Ο Πρόεδρος 

  

  


