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ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 23 Απριλίου 2009 

εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2009  

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση 

του δεύτερου προγράμματος Marco Polo για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος 

εμπορευματικών μεταφορών («Marco Polo II») 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 1 

και το άρθρο 80 παράγραφος 2, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1 

αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκηs2 

                                                 

1
 Γνώμη της 24ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 

2
 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η ενδιάμεση επανεξέταση της Επιτροπής του 2001 με τίτλο «Η Ευρώπη σε συνεχή 

κίνηση – Βιώσιμη κινητικότητα στην ήπειρό μας», της 22ας Ιουνίου 2006, 

υπογραμμίζει το δυναμικό του προγράμματος Marco Polo το οποίο θεσπίστηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003, για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής με 

σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του συστήματος εμπορευματικών 

μεταφορών («πρόγραμμα Marco Polo»)1, ως πηγή χρηματοδότησης για την παροχή 

εναλλακτικών λύσεων στους φορείς εκμετάλλευσης σε οδούς με συμφόρηση με τη 

χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς. Το πρόγραμμα Marco Polo αποτελεί κατά συνέπεια 

βασικό στοιχείο της τρέχουσας πολιτικής μεταφορών. 

(2) Εάν δεν αναληφθεί αποφασιστική δράση, το σύνολο των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών στην Ευρώπη προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περισσότερο από 60% έως το 

2013. Το αποτέλεσμα θα είναι να φθάσουν οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές 

μεταφορές έως το 2013 τα 20,5 δισ. τονοχιλιόμετρα ανά έτος για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, με αρνητικά επακόλουθα από άποψη κόστους για πρόσθετη οδική υποδομή, για 

πρόσθετη οδική υποδομή, ατυχημάτων, συμφόρησης, τοπικής και συνολικής ρύπανσης, 

περιβαλλοντικών ζημιών και αναξιοπιστίας της αλυσίδας εφοδιασμού και των 

διαδικασιών εφοδιαστικής. 

(3) Για να αντιμετωπισθεί η εν λόγω αύξηση, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, οι σιδηροδρομικές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να 

χρησιμοποιούνται περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, και είναι αναγκαίο να κινητοποιηθούν 

περαιτέρω δυναμικές πρωτοβουλίες από τον κλάδο των μεταφορών και της 

εφοδιαστικής, συμπεριλαμβάνοντας τους παραλιμένιους τερματικούς σταθμούς και 

άλλες αποβάθρες που διευκολύνουν τις διατροπικές μεταφορές, για την ενθάρρυνση 

νέων προσεγγίσεων και της χρήσης τεχνικών καινοτομιών σε όλους τους τρόπους 

μεταφοράς και τη διαχείριση τους. 

                                                 

1
 EE L 196, 2.8.2003, σ. 1. 
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(4) Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ενισχυθούν οι τρόποι μεταφοράς που 

σέβονται το περιβάλλον, ανεξαρτήτως εάν ο εν λόγω στόχος έχει ως αποτέλεσμα 

συγκεκριμένη μετατόπιση ή αποφυγή των εμπορευματικών οδικών μεταφορών. 

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1692/20061, η Επιτροπή επρόκειτο να 

πραγματοποιήσει αξιολόγηση του προγράμματος Marco Polo ΙΙ (εφεξής «το 

πρόγραμμα») και να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση του εν λόγω 

προγράμματος, εφόσον είναι απαραίτητο. 

(6) Σύμφωνα με εξωτερική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Marco 

Polo«», εκτιμήθηκε ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν θα επιτύχει τους στόχους του όσον 

αφορά τη στροφή των μεταφορών και εκδόθηκαν ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητάς του. 

(7) Η Επιτροπή πραγματοποίησε μια ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων που 

προτείνονται από την εξωτερική αξιολόγηση και άλλων μέτρων τα οποία αποσκοπούν 

στη μείωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Η εν λόγω ανάλυση 

κατέδειξε την ανάγκη για σειρά τροποποιήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή μικρότερων επιχειρήσεων, να μειωθούν τα 

κατώτατα όρια επιλεξιμότητας δράσης, να αυξηθεί η ένταση χρηματοδότησης και να 

απλοποιηθούν η υλοποίηση και οι διοικητικές διαδικασίες του προγράμματος. 

                                                 

1
  ΕΕ L 328, 24.11.2006, σ. 1. 
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(8) Η συμμετοχή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα πρέπει να 

αυξηθεί επιτρέποντας σε μεμονωμένες επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση για 

χρηματοδότηση και μειώνοντας τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας όσον αφορά 

προτάσεις που υποβάλλονται από επιχειρήσεις εσωτερικών πλωτών μεταφορών. 

(9) Τα κατώτατα όρια επιλεξιμότητας όσον αφορά προτάσεις για χρηματοδότηση θα πρέπει 

να μειωθούν και να εκφράζονται σε ετήσια στροφή τονοχιλιομέτρων, με εξαίρεση τις 

δράσεις κοινής διδαχής. Τα εν λόγω κατώτατα όρια θα πρέπει να υπολογίζονται για 

ολόκληρη την περίοδο εκτέλεσης των δράσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα, 

χωρίς να ορίζεται ετήσιο ποσοστό εκτέλεσης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω 

ανάγκη εφαρμογής ειδικού κατώτατου ορίου εντός του πλαισίου δράσεων αποφυγής 

της κυκλοφορίας και θα πρέπει να θεσπισθεί ελάχιστη διάρκεια για αυτό το είδος 

δράσεων, καταλυτικών δράσεων και δράσεων θαλάσσιων αρτηριών. 

(10) Η ένταση χρηματοδότησης πρέπει να αυξηθεί με την εισαγωγή ορισμού για τον όρο 

«φορτίο» ή «εμπορευματικός», προκειμένου να συμπεριληφθεί το στοιχείο μεταφοράς 

στον υπολογισμό της στροφής των μεταφορών και με έκτακτες παρατάσεις της 

μέγιστης διάρκειας για δράσεις με καθυστερήσεις στην έναρξη. Η επικαιροποίηση της 

έντασης χρηματοδότησης από 1 EUR σε 2 EUR σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία 

προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 θα πρέπει να 

αντανακλάται στο τροποποιηθέν κείμενο του εν λόγω Παραρτήματος. 

(11) Για να απλοποιηθεί η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να διαγραφεί το 

Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1692/2006 σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης 

για επικουρική υποδομή. Επιπλέον, η διαδικασία επιτροπής για την ετήσια επιλογή 

δράσεων προς χρηματοδότηση θα πρέπει να εξαλειφθεί. 
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(12) Θα πρέπει να θεσπισθεί λεπτομερέστερη σχέση μεταξύ του προγράμματος και του 

πλαισίου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για τις θαλάσσιες αρτηρίες και 

θα πρέπει να επεκταθούν οι περιβαλλοντικοί προβληματισμοί προκειμένου να 

συμπεριληφθούν όλες οι εξωτερικές δαπάνες των δράσεων. 

(13) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως. 

(14) Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμού μπορούν να εφαρμοσθούν κατά τον πλέον πρόσφορο και γρήγορο τρόπο, ο 

παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν μετά την 

έκδοση του, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

Άρθρο 1 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο άρθρο 2 , προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«ιστ) «φορτίο» ή «εμπορευματικός», για τον σκοπό του υπολογισμού των 

τονοχιλιομέτρων μετατόπισης από τις οδικές μεταφορές, τα αγαθά που 

μεταφέρονται συν τη μονάδα διατροπικής μεταφοράς συν το οδικό όχημα, 

συμπεριλαμβανομένων των κενών μονάδων διατροπικών μεταφορών και των 

κενών οδικών οχημάτων, εφόσον τα αφορά η μετατόπιση δι’οδικής μεταφοράς.» 
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2) Στο άρθρο 4 , η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 

«1. Οι δράσεις προτείνονται από επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εγκατεστημένες σε κράτη 

μέλη ή συμμετέχουσες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 

4.» 

3) Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

(α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«β) Οι δράσεις των θαλάσσιων αρτηριών: εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

δράσεις αυτές είναι σύμφωνες με τα χαρακτηριστικά του έργου 

προτεραιότητας θαλάσσιων αρτηριών που ορίζονται στο πλαίσιο της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, περί των κοινοτικών 

προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

μεταφορών* 

________________ 

* ΕΕ L 228, 9.9.1996, σ. 1.». 

(β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

«2. Οι ειδικοί όροι χρηματοδότησης και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για τις διάφορες 

δράσεις καθορίζονται στο Παράρτημα». 

4) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 

«Άρθρο 7 

Κρατικές ενισχύσεις 

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή για τις δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα δεν 

αποκλείει τις δράσεις για τις οποίες χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές είναι συμβατές με το 

καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που προβλέπει η Συνθήκη και εμπίπτει στα σωρευτικά 

όρια που καθορίζονται για κάθε τύπο δράσης του Παραρτήματος Ι.» 



- 7 - 

5) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 8 

Υποβολή δράσεων 

Οι δράσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που 

εκδίδονται βάσει του άρθρου 6. Υποβάλλονται πληροφοριακά όλα τα στοιχεία που 

είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει σύμφωνα με τα 

κριτήρια του άρθρου 9. 

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή παρέχει βοήθεια σε αιτούντες για να διευκολύνει τη 

διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, παραδείγματος χάριν μέσω διαδικτυακής 

υπηρεσίας παροχής βοήθειας προς τους χρήστες (helpdesk).» 

6) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 

«Άρθρο 9 

Επιλογή των δράσεων για χρηματοδοτική συνδρομή 

Οι υποβληθείσες δράσεις αξιολογούνται από την Επιτροπή. Κατά την επιλογή των 

δράσεων για χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του προγράμματος, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τα ακόλουθα: 

α) τους στόχους του άρθρου 1· 

β) τους όρους που καθορίζονται στη σχετική στήλη του Παραρτήματος 
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γ) τη συμβολή των δράσεων στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης· 

δ) τα σχετικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των δράσεων και τα σχετικά 

πλεονεκτήματα των δράσεων από πλευράς μείωσης των εξωτερικών δαπανών, 

καθώς και τη συμβολή τους στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που προκαλούνται από τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τις μεταφορές εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις δράσεις που υπερβαίνουν τις νομικά 

δεσμευτικές απαιτήσεις για το περιβάλλον· 

ε) τη συνολική βιωσιμότητα των δράσεων. 

Η Επιτροπή, αφού ενημερώσει την επιτροπή του άρθρου 10, λαμβάνει απόφαση για τη 

χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής. 

Η Επιτροπή ενημερώνει τους δικαιούχους σχετικά με την απόφασή της.». 
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7) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο : 

«2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα που θα έχουν 

επιτευχθεί με τα προγράμματα Marco Polo κατά την περίοδο 2003-2010. 

Καταθέτει αυτή την ανακοίνωση, πριν να επεξεργασθεί πρόταση για τρίτο 

πρόγραμμα Marco Polo, και λαμβάνει υπόψη τις διαπιστώσεις της 

ανακοίνωσης κατά την επεξεργασία αυτής της πρότασης.» 

β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«2α. Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ασχολείται ιδίως με τα 

εξής: 

– τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού, όπως τροπoποιείται με τον 

κανονισμό (EΚ) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της ..., για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1692/2006 σχετικά με τη θέσπιση του δεύτερου προγράμματος 

«Marco Polo» για τη χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών («Marco Polo II»), 

– τις εμπειρίες του Εκτελεστικού Οργανισμού για την 

Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) σχετικά με τη 

διαχείριση του προγράμματος, 

– την ανάγκη διαφοροποίησης μεταξύ μεταφορικών μέσων όσον αφορά 

τους όρους χρηματοδότησης, με γνώμονα την ασφάλεια, τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση, 

                                                 

 ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθμός και η ημερομηνία του παρόντος κανονισμού. 
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– την αποτελεσματικότητα των δράσεων για την αποφυγή της 

κυκλοφορίας, 

– την ανάγκη να εξασφαλίζεται στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων 

προσαρμοσμένη στη ζήτηση βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες των μικρών και των πολύ μικρών μεταφορικών 

επιχειρήσεων, 

– την αναγνώριση της οικονομικής ύφεσης ως έκτακτης αιτίας 

παράτασης της διάρκειας των δράσεων, 

– τη μείωση των ανώτατων ορίων επιλεξιμότητας ανάλογα με το 

εκάστοτε προϊόν δράσεων, 

– τη δυνατότητα να εκφράζονται τα ελάχιστα ενδεικτικά κατώτατα όρια 

επιχορήγησης όσον αφορά προτεινόμενες δράσεις σε ενεργειακή 

απόδοση και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα εκτός από επιτευχθείσα 

μετατόπιση τονοχιλιομέτρων, 

– τη σκοπιμότητα να περιληφθεί η μονάδα μεταφορών στον ορισμό του 

όρου «εμπορευματικός», 

– τη διαθεσιμότητα ολοκληρωμένων ετήσιων επισκοπήσεων των 

δράσεων που έχουν συγχρηματοδοτηθεί, 

– τη δυνατότητα εξασφάλισης συνέπειας μεταξύ του προγράμματος, 

του σχεδίου δράσης για την εφοδιαστική και του ΔΕΔ-Μ, 

λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον συντονισμό της 

χορήγησης κοινοτικών κονδυλίων, ιδίως για τις θαλάσσιες αρτηρίες, 

– τη δυνατότητα επιλεξιμότητας των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν 

σε τρίτη χώρα, εάν η δράση προωθείται από επιχειρήσεις κράτους 

μέλους, 
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– την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του τομέα 

των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεών του, π.χ. με την κατάρτιση προγράμματος αφιερωμένου 

στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, 

– τη δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος στις γειτονικές χώρες, 

και 

– τη δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής του προγράμματος στα 

νησιωτικά και αρχιπελαγικά κράτη μέλη. 

______________________ 

* ΕΕ L ...». 

8) Το άρθρο 15αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:. 

«Άρθρο 15  

Κατάργηση 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2003 καταργείται με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2006. 

Οι συμβάσεις οι οποίες αφορούν δράσεις εντός του πλαισίου του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1382/2003 διέπονται από τον εν λόγω κανονισμό έως τη λειτουργική και 

δημοσιονομική τους λήξη.»  

9) Το Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 αντικαθίσταται από το κείμενο 

το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

10). Το Παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1692/2006 διαγράφεται. 

                                                 

 ΕΕ: Παρεμβάλλονται τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση 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. 

 

…,  

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 

Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

1. Προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης 
(α) η καταλυτική δράση 

πρέπει να επιτύχει τους 

στόχους της εντός 60 μηνών 

κατ’ ανώτατο όριο, και να 

παραμείνει βιώσιμη μετά 

την εν λόγω περίοδο, όπως 

προβλέπεται σε ένα 

ρεαλιστικό επιχειρηματικό 

σχέδιο·  

(α) η δράση θαλάσσιων αρτηριών  πρέπει να επιτύχει 

τους στόχους της εντός 60 μηνών κατ’ ανώτατο όριο, 

και να παραμείνει βιώσιμη μετά την εν λόγω περίοδο, 

όπως προβλέπεται σε ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό 

σχέδιο· 

(α) η δράση στροφής των 

μεταφορών πρέπει να επιτύχει 

τους στόχους της εντός 36 

μηνών κατ ανώτατο όριο, και 

να παραμείνει βιώσιμη μετά την 

εν λόγω περίοδο, όπως 

προβλέπεται σε ένα ρεαλιστικό 

επιχειρηματικό σχέδιο· 

(α) η δράση αποφυγής της 

κυκλοφορίας πρέπει να 

επιτύχει τους στόχους της 

εντός 60 μηνών 

κατ’ ανώτατο όριο, και να 

παραμείνει βιώσιμη μετά 

την εν λόγω περίοδο, 

όπως προβλέπεται σε ένα 

ρεαλιστικό 

επιχειρηματικό σχέδιο· 

(α) η δράση κοινής 

διδαχής πρέπει να 

οδηγήσει σε βελτίωση των 

εμπορικών δρομολογίων 

στην αγορά, ιδίως με την 

προώθηση ή/και 

διευκόλυνση της 

αποφυγής της 

κυκλοφορίας ή της 

στροφής των οδικών 

εμπορευματικών 

μεταφορών προς τις 

θαλάσσιες μεταφορές 

μικρών αποστάσεων, τις 

σιδηροδρομικές και τις 

εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές, μέσω της 

βελτίωσης της 

συνεργασίας και της 

διάδοσης της 

τεχνογνωσίας· η δράση 

πρέπει να είναι μέγιστης 

διάρκειας 24 μηνών· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 
Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 
Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο β) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 
 (β) η καταλυτική δράση 

πρέπει να είναι καινοτόμος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από 

άποψη διαχειριστικής 

υποστήριξης, τεχνολογίας, 

μεθόδων, εξοπλισμού, 

προϊόντων, παρεχόμενης 

υποδομής ή 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών· 

(β) η δράση θαλάσσιων 

αρτηριών πρέπει να είναι 

καινοτόμος σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, από άποψη 

διαχειριστικής 

υποστήριξης, τεχνολογίας, 

μεθόδων, εξοπλισμού, 

προϊόντων, υποδομής ή 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών· ιδιαίτερη 

προσοχή θα δοθεί επίσης 

στην υψηλής ποιότητας 

εξυπηρέτηση, στις 

απλουστευμένες 

διαδικασίες και 

επιθεωρήσεις, στην τήρηση 

των προτύπων ασφαλείας, 

στην ομαλή πρόσβαση 

στους λιμένες, στις 

αποτελεσματικές συνδέσεις 

με την ενδοχώρα και στις 

ευέλικτες και 

αποτελεσματικές λιμενικές 

υπηρεσίες· 

(β) η δράση στροφής των 

μεταφορών δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στις 

αντίστοιχες αγορές, ιδίως 

μεταξύ των τρόπων 

μεταφοράς που είναι 

εναλλακτικοί μόνον των 

οδικών μεταφορών, σε 

κάθε τρόπο μεταφοράς, σε 

βαθμό αντίθετο προς το 

κοινό συμφέρον· 

(β) η δράση αποφυγής της 

κυκλοφορίας πρέπει να 

είναι καινοτόμος σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, από 

άποψη ενσωμάτωσης της 

διακίνησης της παραγωγής 

στις μεταφορές· 

(β) η δράση κοινής διδαχής 

πρέπει να είναι καινοτόμος 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 

Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 (γ) καταλυτική δράση 

αναμένεται να οδηγήσει 

σε πραγματική, 

υπολογίσιμη και βιώσιμη 

στροφή των μεταφορών 

από τις οδικές προς τις 

θαλάσσιες μεταφορές 

μικρών αποστάσεων, τις 

σιδηροδρομικές και τις 

εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές· 

(γ) η δράση θαλάσσιων αρτηριών αποβλέπει 

στην ενθάρρυνση δημιουργίας διατροπικών 

δρομολογίων πολύ μεγάλου όγκου και υψηλής 

συχνότητας για τις εμπορευματικές μεταφορές 

μέσω των θαλάσσιων μεταφορών μικρών 

αποστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

μικτών εμπορευματικών-επιβατικών 

υπηρεσιών, κατά περίπτωση, ή συνδυασμού 

θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων με 

άλλους τρόπους μεταφοράς όπου οι οδικές 

μεταφορές είναι όσο το δυνατόν βραχύτερες· η 

δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά 

προτίμηση τις ολοκληρωμένες συνδέσεις με την 

ενδοχώρα, τις υπηρεσίες ║εμπορευματικών 

μεταφορών, μέσω των σιδηροδρομικών και/ή 

των εσωτερικών πλωτών μεταφορών· 

(γ) για τη δράση 

μετατόπισης πρέπει να 

προταθεί ρεαλιστικό 

σχέδιο με συγκεκριμένα 

στάδια, με το οποίο θα 

επιτευχθούν οι στόχοι 

της· 

(γ) η δράση αποφυγής της 

κυκλοφορίας αποβλέπει 

στο να ενθαρρύνεται 

μεγαλύτερη απόδοση των 

διεθνών εμπορευματικών 

μεταφορών στις 

ευρωπαϊκές αγορές χωρίς 

να εμποδίζεται η 

οικονομική ανάπτυξη και 

με ιδιαίτερη προσοχή στην 

τροποποίηση της 

παραγωγής ή/και των 

διεργασιών διανομής, για 

να επιτυγχάνονται 

μικρότερες αποστάσεις, 

υψηλότερα ποσοστά 

φόρτωσης, λιγότερες 

διαδρομές χωρίς φορτίο, 

μείωση των ροών 

αποβλήτων, μείωση του 

όγκου ή/και του βάρους ή 

οποιουδήποτε άλλου 

παράγοντα που οδηγεί σε 

μείωση της οδικής 

εμπορευματικής 

κυκλοφορίας, αλλά χωρίς 

να επηρεάζεται αρνητικά η 

συνολική παραγωγή ή το 

εργατικό δυναμικό·  

(γ) η δράση κοινής 

διδαχής δεν πρέπει να 

οδηγήσει σε στρέβλωση 

του ανταγωνισμού στις 

αντίστοιχες αγορές, 

ιδίως μεταξύ των 

τρόπων μεταφοράς που 

είναι εναλλακτικοί 

μόνον των οδικών 

μεταφορών, ή σε κάθε 

τρόπο μεταφοράς σε 

βαθμό αντίθετο προς το 

κοινό συμφέρον· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 

Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 (δ) η καταλυτική δράση 

πρέπει να προταθεί 

ρεαλιστικό σχέδιο με 

συγκεκριμένα στάδια, με 

το οποίο θα επιδιώκεται 

να επιτευχθούν οι στόχοι 

της και προσδιορίζονται 

οι ανάγκες όσον αφορά 

τον καθοδηγητικό ρόλο 

που θα ασκεί η 

Επιτροπή· 

(δ) η δράση θαλάσσιων αρτηριών αναμένεται 

να οδηγήσει σε πραγματική, υπολογίσιμη και 

βιώσιμη στροφή των μεταφορών από τις οδικές 

προς τις θαλάσσιες μεταφορές μικρότερων 

αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές και τις 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές, υψηλότερη της 

προβλεπόμενης αύξησης των εμπορευματικών 

μεταφορών· 

 

(δ) εφόσον η δράση 

μετατόπισης των μεταφορών 

απαιτεί στήριξη σε 

δρομολόγια τρίτων μερών 

που δεν συμμετέχουν στη 

σύμβαση επιχορήγησης, ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

αποδεικτικά στοιχεία για τη 

διαφανή, αντικειμενική και 

χωρίς διακρίσεις επιλογή 

των σχετικών δρομολογίων. 

 (δ) η δράση κοινής 

διδαχής προτείνει 

ρεαλιστικό σχέδιο με 

συγκεκριμένα στάδια, 

με το οποίο επιδιώκεται 

να επιτευχθούν οι 

στόχοι της και 

προσδιορίζονται οι 

ανάγκες όσον αφορά 

τον καθοδηγητικό ρόλο 

που θα ασκεί η 

Επιτροπή. 



 

- 17 - 

Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 
Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 
Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 (ε) η καταλυτική δράση 

δεν πρέπει να οδηγήσει 

σε στρέβλωση του 

ανταγωνισμού στις 

αντίστοιχες αγορές, ιδίως 

μεταξύ των τρόπων 

μεταφοράς που είναι 

εναλλακτικοί μόνο των 

οδικών μεταφορών ή σε 

κάθε τρόπο μεταφοράς, 

σε βαθμό αντίθετο προς 

το κοινό συμφέρον· 

(ε) η δράση θαλάσσιων αρτηριών προτείνει 

ρεαλιστικό σχέδιο με συγκεκριμένα στάδια με 

το οποίο επιδιώκεται να επιτευχθούν οι στόχοι 

της και προσδιορίζονται οι ανάγκες όσον 

αφορά τον καθοδηγητικό ρόλο που θα ασκεί η 

Επιτροπή· 

 (δ) η δράση αποφυγής 

της κυκλοφορίας 

προτείνει ρεαλιστικό 

σχέδιο με συγκεκριμένα 

στάδια με το οποίο 

επιδιώκεται να 

επιτευχθούν οι στόχοι 

της και 

προσδιορίζονται οι 

ανάγκες όσον αφορά 

τον καθοδηγητικό ρόλο 

που θα ασκεί η 

Επιτροπή· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 

Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 (στ) εφόσον η 

καταλυτική δράση 

απαιτεί στήριξη σε 

δρομολόγια τρίτων 

μερών που δεν 

συμμετέχουν στη 

σύμβαση επιχορήγησης, 

ο υποψήφιος υποβάλλει 

αποδεικτικά στοιχεία για 

τη διαφανή, 

αντικειμενική και χωρίς 

διακρίσεις επιλογή των 

σχετικών δρομολογίων· 

(στ) η δράση θαλάσσιων αρτηριών δεν πρέπει 

να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού 

στις αντίστοιχες αγορές, ιδίως μεταξύ των 

τρόπων μεταφοράς που είναι εναλλακτικοί 

μόνον των οδικών μεταφορών ή σε κάθε τρόπο 

μεταφοράς, σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό 

συμφέρον· 

 

 (ε) η δράση αποφυγής 

της κυκλοφορίας δεν 

πρέπει να οδηγήσει σε 

στρέβλωση του 

ανταγωνισμού στις 

αντίστοιχες αγορές, 

ιδίως μεταξύ των 

τρόπων μεταφοράς που 

είναι εναλλακτικοί 

μόνο των οδικών 

μεταφορών ή σε κάθε 

τρόπο μεταφοράς, σε 

βαθμό αντίθετο προς το 

κοινό συμφέρον· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 

Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

  (ζ) εφόσον η δράση θαλάσσιων αρτηριών 

απαιτεί στήριξη σε δρομολόγια τρίτων μερών 

που δεν συμμετέχουν στη σύμβαση 

επιχορήγησης, ο υποψήφιος υποβάλλει 

αποδεικτικά στοιχεία για τη διαφανή, 

αντικειμενική και χωρίς διακρίσεις επιλογή των 

σχετικών δρομολογίων· 

 (στ) εφόσον η δράση 

αποφυγής της 

κυκλοφορίας απαιτεί 

στήριξη σε δρομολόγια 

τρίτων μερών που δεν 

συμμετέχουν στη 

σύμβαση 

επιχορήγησης, ο 

υποψήφιος υποβάλλει 

αποδεικτικά στοιχεία 

για τη διαφανή, 

αντικειμενική και 

χωρίς διακρίσεις 

επιλογή των σχετικών 

δρομολογίων· 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των 

μεταφορών 

Δ. Αποφυγή της κυκλοφορίας Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

2. Ένταση και 

πεδίο 

χρηματοδότησης 

(α) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή για 

καταλυτικές δράσεις 

περιορίζεται στο 35% κατ’ 

ανώτατο όριο του συνολικού 

ύψους των δαπανών που είναι 

αναγκαίες για την επίτευξη 

των στόχων της δράσης και 

θα προκύψουν από αυτήν. Οι 

δαπάνες αυτές είναι 

επιλέξιμες για κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή, 

στο βαθμό που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση της 

δράσης. Το επιλέξιμο κόστος 

που σχετίζεται με τη 

βοηθητική υποδομή δεν θα 

είναι μεγαλύτερο του 20% 

του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους γιατη δράση. 

(α) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή για 

δράσεις θαλάσσιων αρτηριών 

περιορίζεται στο 35% κατ’ 

ανώτατο όριο του συνολικού 

ύψους των δαπανών που είναι 

αναγκαίες για την επίτευξη 

των στόχων της δράσης και 

θα προκύψουν από αυτήν. Οι 

δαπάνες αυτές είναι 

επιλέξιμες για κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή, 

στο βαθμό που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση της 

δράσης. Το επιλέξιμο κόστος 

που σχετίζεται με τη 

βοηθητική υποδομή δεν θα 

είναι μεγαλύτερο του 20% 

του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους γιατη δράση . 

(α) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή για 

δράσεις στροφής των 

μεταφορών θα περιοριστεί 

στο 35% κατ’ ανώτατο όριο 

του συνολικού ύψους των 

δαπανών που είναι αναγκαίες 

για την επίτευξη των στόχων 

της δράσης και θα προκύψουν 

από αυτήν. Οι δαπάνες αυτές 

είναι επιλέξιμες για κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή, 

στο βαθμό που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση της 

δράσης. Το επιλέξιμο κόστος 

που σχετίζεται με τη 

βοηθητική υποδομή δεν θα 

είναι μεγαλύτερο του 20% 

του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους γιατη δράση . 

 

(α) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή για 

δράσεις αποφυγής της 

κυκλοφορίας θα περιοριστεί 

στο 35% κατ’ ανώτατο όριο 

του συνολικού ύψους των 

δαπανών που είναι αναγκαίες 

για την επίτευξη των στόχων 

της δράσης και θα προκύψουν 

από αυτήν. Οι δαπάνες αυτές 

είναι επιλέξιμες για κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή, 

στο βαθμό που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση της 

δράσης. Το επιλέξιμο κόστος 

που σχετίζεται με τη 

βοηθητική υποδομή δεν θα 

είναι μεγαλύτερο του 20% 

του συνολικού επιλέξιμου 

κόστους γιατη δράση . 

(α) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή για 

δράσεις κοινής διδαχής θα 

περιοριστεί στο 35% κατ’ 

ανώτατο όριο του συνολικού 

ύψους των δαπανών που είναι 

αναγκαίες για την επίτευξη 

των στόχων της δράσης και 

θα προκύψουν από αυτήν. Οι 

δαπάνες αυτές είναι 

επιλέξιμες για κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή, 

στο βαθμό που συνδέεται 

άμεσα με την εκτέλεση της 

δράσης. 
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Τύπος 

δράσης 

Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της κυκλοφορίας Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 Οι δαπάνες που θα προκύψουν 

από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και εφεξής, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής είναι επιλέξιμες για 

κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή εφόσον εγκριθεί 

οριστικά η κοινοτική 

χρηματοδότηση. Η 

χρηματοδότηση του κόστους 

των κινητών στοιχείων 

ενεργητικού υπόκειται στην 

υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 

αυτό το ενεργητικό κατά τη 

διάρκεια της χρηματοδοτικής 

συνδρομής, κυρίως προς 

όφελος της δράσης, όπως 

ορίζεται από τη σύμβαση 

επιχορήγησης. 

Οι δαπάνες που θα προκύψουν 

από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και εφεξής, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής είναι επιλέξιμες για 

κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή εφόσον εγκριθεί 

οριστικά η κοινοτική 

χρηματοδότηση. Η 

χρηματοδότηση του κόστους 

των κινητών στοιχείων 

ενεργητικού υπόκειται στην 

υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 

αυτό το ενεργητικό κατά τη 

διάρκεια της χρηματοδοτικής 

συνδρομής, κυρίως προς όφελος 

της δράσης, όπως ορίζεται από 

τη σύμβαση επιχορήγησης. 

Οι δαπάνες που θα προκύψουν 

από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και εφεξής, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής είναι επιλέξιμες για 

κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή εφόσον εγκριθεί 

οριστικά η κοινοτική 

χρηματοδότηση. Η 

χρηματοδότηση του κόστους 

των κινητών στοιχείων 

ενεργητικού υπόκειται στην 

υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 

αυτό το ενεργητικό κατά τη 

διάρκεια της χρηματοδοτικής 

συνδρομής, κυρίως προς 

όφελος της δράσης, όπως 

ορίζεται από τη σύμβαση 

επιχορήγησης. 

 

Οι δαπάνες που θα προκύψουν 

από την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης και εφεξής, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής είναι επιλέξιμες για 

κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή εφόσον εγκριθεί 

οριστικά η κοινοτική 

χρηματοδότηση. Η 

χρηματοδότηση του κόστους 

των κινητών στοιχείων 

ενεργητικού υπόκειται στην 

υποχρέωση να χρησιμοποιηθεί 

αυτό το ενεργητικό κατά τη 

διάρκεια της χρηματοδοτικής 

συνδρομής, κυρίως προς όφελος 

της δράσης, όπως ορίζεται από 

τη σύμβαση επιχορήγησης. 

Οι δαπάνες που θα 

προκύψουν από την 

ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης και εφεξής, στο 

πλαίσιο της διαδικασίας 

επιλογής είναι επιλέξιμες για 

κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή εφόσον εγκριθεί 

οριστικά η κοινοτική 

χρηματοδότηση. 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της κυκλοφορίας Ε. Κοινή διδαχή 
 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 
    (β) Η κοινοτική οικονομική 

βοήθεια σε δράσεις αποφυγής 

της κυκλοφορίας δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται για την 

υποστήριξη επιχειρήσεων ή 

παραγωγικών 

δραστηριοτήτων που δεν 

σχετίζονται άμεσα με τις 

μεταφορές ή τη διανομή.  

 

 (β) Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή, η οποία καθορίζεται από 

την Επιτροπή με βάση τα 

τονοχιλιόμετρα που θα στραφούν 

από τις οδικές μεταφορές προς τις 

θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές 

και τις εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές, ορίζεται αρχικά σε 2 

ευρώ για κάθε στροφή 500 

τονοχιλιομέτρων οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό 

το ενδεικτικό ποσό μπορεί να 

αναπροσαρμοσθεί ιδίως συναρτήσει 

της ποιότητας της δράσης ή των 

πραγματικά επιτυγχανόμενων 

ωφελημάτων για το περιβάλλον.  

(β) Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή, η οποία καθορίζεται από 

την Επιτροπή με βάση τα 

τονοχιλιόμετρα που θα στραφούν από 

τις οδικές μεταφορές προς τις 

θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές και 

τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, 

ορίζεται αρχικά σε 2 ευρώ για κάθε 

στροφή 500 τονοχιλιομέτρων οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό το 

ενδεικτικό ποσό μπορεί να 

αναπροσαρμοσθεί ιδίως συναρτήσει 

της ποιότητας της δράσης ή των 

πραγματικά επιτυγχανόμενων 

ωφελημάτων για το περιβάλλον. 

(β) Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή, η οποία καθορίζεται από 

την Επιτροπή με βάση τα 

τονοχιλιόμετρα που θα στραφούν 

από τις οδικές μεταφορές προς τις 

θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, τις σιδηροδρομικές 

και τις εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές, ορίζεται αρχικά σε 2 

ευρώ για κάθε στροφή 500 

τονοχιλιομέτρων οδικών 

εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό 

το ενδεικτικό ποσό μπορεί να 

αναπροσαρμοσθεί ιδίως συναρτήσει 

της ποιότητας της δράσης ή των 

πραγματικά επιτυγχανόμενων 

ωφελημάτων για το περιβάλλον. 

 

(γ) Η κοινοτική 

χρηματοδοτική συνδρομή 

ορίζεται αρχικά σε 2 ευρώ για 

κάθε 500 αποφευγόμενα 

τονοχιλιόμετρα ή 25 

αποφευγόμενα 

οχηματοχιλιόμετρα τα οποία 

αποφεύγονται σε οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές. 

Αυτό το ενδεικτικό ποσό 

μπορεί να αναπροσαρμοσθεί 

ιδίως συναρτήσει της 

ποιότηταςτης δράσης ή των 

πραγματικά επιτυγχανόμενων 

ωφελημάτων για το 

περιβάλλον. 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

 (γ) Σύμφωνα με τη διαδικασία η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, η Επιτροπή 

μπορεί να επανεξετάσει, με την 

περιοδικότητα που κρίνεται 

αναγκαία, τις εξελίξεις σχετικά 

με τα στοιχεία στα οποία 

βασίζεται ο υπολογισμός αυτός 

και να αναπροσαρμοσθεί 

αναλόγως, εφόσον χρειαστεί, το 

ποσό της κοινοτικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής.  

 

(γ) Σύμφωνα με τη διαδικασία η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, η Επιτροπή 

μπορεί να επανεξετάσει, με την 

περιοδικότητα που κρίνεται 

αναγκαία, τις εξελίξεις σχετικά με 

τα στοιχεία στα οποία βασίζεται ο 

υπολογισμός αυτός και να 

αναπροσαρμοσθεί αναλόγως, 

εφόσον χρειαστεί, το ποσό της 

κοινοτικής χρηματοδοτικής 

συνδρομής.  

 

(γ) Σύμφωνα με τη διαδικασία η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, η Επιτροπή 

μπορεί να επανεξετάσει, με την 

περιοδικότητα που κρίνεται 

αναγκαία, τις εξελίξεις σχετικά 

με τα στοιχεία στα οποία 

βασίζεται ο υπολογισμός αυτός 

και να αναπροσαρμοσθεί 

αναλόγως, εφόσον χρειαστεί, το 

ποσό της κοινοτικής 

χρηματοδοτικής συνδρομής. 

 

(δ) Σύμφωνα με τη 

διαδικασία η οποία 

αναφέρεται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2, η Επιτροπή 

μπορεί να επανεξετάσει, 

με την περιοδικότητα που 

κρίνεται αναγκαία, τις 

εξελίξεις σχετικά με τα 

στοιχεία στα οποία 

βασίζεται ο υπολογισμός 

αυτός και να 

αναπροσαρμοσθεί 

αναλόγως, εφόσον 

χρειαστεί, το ποσό της 

κοινοτικής 

χρηματοδοτικής 

συνδρομής. 
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της κυκλοφορίας Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)) Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε))  

3. Μορφή και 

διάρκεια της 

σύμβασης 

επιχορήγησης 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή για καταλυτικές δράσεις 

χορηγείται βάσει συμβάσεων 

επιχορήγησης οι οποίες περιέχουν 

κατάλληλες διατάξεις σχετικά με τη 

διεύθυνση και την παρακολούθηση. 

Κατά κανόνα, η μέγιστη διάρκεια 

των εν λόγω συμβάσεων είναι 62 

μήνες και η ελάχιστη 36 μήνες. Σε 

περίπτωση έκτακτων 

καθυστερήσεων υλοποίησης, λόγω 

π.χ. ασυνήθιστης οικονομικής 

ύφεσης, για τις οποίες δίνεται 

επαρκής αιτιολόγηση από τον 

δικαιούχο, μπορεί να παρασχεθεί 

έκτακτη παράταση 6 μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή για δράσεις θαλάσσιων 

αρτηριών χορηγείται βάσει 

συμβάσεων επιχορήγησης οι οποίες 

περιέχουν κατάλληλες διατάξεις 

σχετικά με τη διεύθυνση και την 

παρακολούθηση. Κατά κανόνα, η 

μέγιστη διάρκεια των εν λόγω 

συμβάσεων είναι 62 μήνες και η 

ελάχιστη 36 μήνες. Σε περίπτωση 

έκτακτων καθυστερήσεων 

υλοποίησης, λόγω π.χ. ασυνήθιστης 

οικονομικής ύφεσης, για τις οποίες 

δίνεται επαρκής αιτιολόγηση από τον 

δικαιούχο, μπορεί να παρασχεθεί 

έκτακτη παράταση 6 μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή για δράσεις στροφής 

των μεταφορών χορηγείται βάσει 

συμβάσεων επιχορήγησης. Κατά 

κανόνα, η μέγιστη διάρκεια των 

εν λόγω συμβάσεων είναι 38 

μήνες. Σε περίπτωση έκτακτων 

καθυστερήσεων υλοποίησης, 

λόγω π.χ. ασυνήθιστης 

οικονομικής ύφεσης, για τις 

οποίες δίνεται επαρκής 

αιτιολόγηση από τον δικαιούχο, 

μπορεί να παρασχεθεί έκτακτη 

παράταση 6 μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή για δράσεις 

αποφυγής της κυκλοφορίας 

χορηγείται βάσει συμβάσεων 

επιχορήγησης οι οποίες 

περιέχουν κατάλληλες 

διατάξεις σχετικά με τη 

διεύθυνση και την 

παρακολούθηση. Κατά 

κανόνα, η μέγιστη διάρκεια 

των εν λόγω συμβάσεων είναι 

62 μήνες και η ελάχιστη 36 

μήνες. Σε περίπτωση 

έκτακτων καθυστερήσεων 

υλοποίησης, λόγω π.χ. 

ασυνήθιστης οικονομικής 

ύφεσης, για τις οποίες δίνεται 

επαρκής αιτιολόγηση από τον 

δικαιούχο, μπορεί να 

παρασχεθεί έκτακτη 

παράταση 6 μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή για δράσεις 

αποφυγής της κυκλοφορίας 

χορηγείται βάσει 

συμβάσεων επιχορήγησης οι 

οποίες περιέχουν 

κατάλληλες διατάξεις 

σχετικά με τη διεύθυνση και 

την παρακολούθηση. Κατά 

κανόνα, η μέγιστη διάρκεια 

των εν λόγω συμβάσεων 

είναι 26 μήνες, η οποία 

μπορεί να παραταθεί 

κατόπιν αιτήματος του 

δικαιούχου, εντός του 

φακέλου του αρχικού 

προϋπολογισμού, για μία 

επιπλέον περίοδο 26 μηνών, 

εάν επιτευχθούν θετικά 

αποτελέσματα κατά τη 

διάρκεια των πρώτων 12 

μηνών λειτουργίας.  

 Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή δεν ανανεώνεται πέραν 

της προβλεπόμενης μέγιστης 

περιόδου των 62 μηνών, ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις πέραν των 

68 μηνών.  

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή δεν ανανεώνεται πέραν της 

προβλεπόμενης μέγιστης περιόδου 

των 62 μηνών, ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις πέραν των 68 μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή δεν ανανεώνεται πέραν 

της προβλεπόμενης μέγιστης 

περιόδου των 38 μηνών, ή σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις πέραν 

των 44 μηνών.  

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή δεν ανανεώνεται 

πέραν της προβλεπόμενης 

μέγιστης περιόδου των 62 

μηνών, ή σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις πέραν των 68 

μηνών. 

Η κοινοτική χρηματοδοτική 

συνδρομή δεν ανανεώνεται 

πέραν της προβλεπόμενης 

μέγιστης περιόδου των 52 

μηνών.  
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Τύπος δράσης Α. Καταλυτική Β. Θαλάσσιες αρτηρίες Γ. Μετατόπιση των μεταφορών Δ. Αποφυγή της 

κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

4. Κατώτατο όριο 

αξίας της 

σύμβασης 

Το ελάχιστο ενδεικτικό 

κατώτατο όριο επιχορήγησης 

ανά καταλυτική δράση είναι 30 

εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα ή 

ισοδυνάμου όγκου 

επιτελούμενης μετατόπισης ή 

αποφυγής της κυκλοφορίας ανά 

έτος, προς εφαρμογή καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης επιχορήγησης· 

Το ελάχιστο ενδεικτικό κατώτατο 

όριο επιχορήγησης ανά δράση 

θαλάσσιων αρτηριών είναι 200 

εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα ή 

ισοδυνάμου όγκου επιτελούμενης 

μετατόπισης ανά έτος, προς 

εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης 

επιχορήγησης·  

Το ελάχιστο ενδεικτικό 

κατώτατο όριο επιχορήγησης 

ανά δράση στροφής των 

μεταφορών είναι 60 

εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα ή 

ισοδυνάμου όγκου 

επιτελούμενης μετατόπισης ανά 

έτος, προς εφαρμογή καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης επιχορήγησης. Οι 

δράσεις στροφής των 

μεταφορών οι οποίες 

επιδιώκουν την υλοποίηση 

στροφής προς εσωτερικές 

πλωτές μεταφορές θα 

υπόκεινται σε ειδικό κατώτερο 

όριο των 13 εκατομμυρίων 

τονοχιλιομέτρων ή ισοδυνάμου 

όγκου επιτελούμενης 

μετατόπισης ανά έτος, προς 

εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης 

επιχορήγησης· 

Το ελάχιστο ενδεικτικό 

κατώτατο όριο 

επιχορήγησης ανά δράση 

αποφυγής της 

κυκλοφορίας είναι 80 

εκατομμύρια 

τονοχιλιόμετρα ή 4 

εκατομμύρια 

οχηματοχιλιόμετρα 

εμπορευματικών 

μεταφορών που έχουν 

αποφευχθεί ανά έτος, προς 

εφαρμογή καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης επιχορήγησης· 

Το ελάχιστο ενδεικτικό 

κατώτατο όριο 

επιχορήγησης ανά 

δράση κοινής διδαχής 

είναι 250.000 EUR. 
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κυκλοφορίας 

Ε. Κοινή διδαχή 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

β) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 

γ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο δ) 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 

στοιχείο ε) 

5. Διάδοση Τα αποτελέσματα και οι 

μέθοδοι των καταλυτικών 

δράσεων πρέπει να διαδίδονται 

και να ενθαρρύνεται η 

ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, κατά τα 

προδιαγραφόμενα στο σχέδιο 

διάδοσης, για να βοηθηθεί η 

επίτευξη των στόχων του 

παρόντος κανονισμού. 

Τα αποτελέσματα και οι μέθοδοι 

των δράσεων θαλάσσιων 

αρτηριών πρέπει να διαδίδονται, 

και να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, κατά τα 

προδιαγραφόμενα στο σχέδιο 

διάδοσης, για να βοηθηθεί η 

επίτευξη των στόχων του 

παρόντος κανονισμού. 

Δεν προβλέπονται 

συγκεκριμένες δραστηριότητες 

διάδοσης για τις δράσεις 

μετατόπισης. 

Τα αποτελέσματα και οι 

μέθοδοι των δράσεων 

αποφυγής της 

κυκλοφορίας πρέπει να 

διαδίδονται και να 

ενθαρρύνεται η ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, 

κατά τα προδιαγραφόμενα 

στο σχέδιο διάδοσης, για 

να βοηθηθεί η επίτευξη 

των στόχων του παρόντος 

κανονισμού. 

Τα αποτελέσματα και οι 

μέθοδοι των δράσεων 

κοινής διδαχής πρέπει 

να διαδίδονται να 

ενθαρρύνεται η 

ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, κατά τα 

προδιαγραφόμενα στο 

σχέδιο δράσης, για να 

βοηθηθεί η επίτευξη 

των στόχων του 

παρόντος κανονισμού. 

« 

 

 


