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ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό 

έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται 

μόνο για ενημέρωση. 

 

Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.100372 (2021/N) – Ελλάδα  

 Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα (1 Ιανουαρίου 

2022 – 31 Δεκεμβρίου 2027) 

 

Κύριε Υπουργέ, 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(1) Στις 19 Απριλίου 2021, η Επιτροπή εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα1 τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για 

να αξιολογήσει τη συμβατότητα όλων των κοινοποιήσιμων περιφερειακών 

ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ή πρόκειται να χορηγηθούν μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 (στο εξής: ΚΓΠΕ). Σύμφωνα με την παράγραφο 189 των 

ΚΓΠΕ, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή έναν ενιαίο 

χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 

31η Δεκεμβρίου 2027. Όλοι οι εγκεκριμένοι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων 

θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνοπτικές 

πληροφορίες) και στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού2 (πλήρες κείμενο) 

και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος των ΚΓΠΕ. 

  

                                                 
1  ΕΕ C 153 της 29.4.2021, σ. 1. 

2  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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(2) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση της 19ης Οκτωβρίου 2021, η οποία 

πρωτοκολλήθηκε από την Επιτροπή την ίδια ημέρα [Ares(2021)6411745], οι 

ελληνικές αρχές κοινοποίησαν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 108 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 

εξής: ΣΛΕΕ), την πρότασή τους για τον ελληνικό χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2027. Στις 15 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή απέστειλε αίτημα υποβολής 

πληροφοριών (2021/7911609), στο οποίο η Ελλάδα απάντησε με επιστολή της 

22ας Νοεμβρίου 2021 (2021/7929558). 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

(3) Το έδαφος της Ελλάδας αποτελείται από δεκατρείς περιφέρειες NUTS 2. 

Σύμφωνα με το παράρτημα I των ΚΓΠΕ, δώδεκα από τις εν λόγω περιφέρειες 

NUTS 2 είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 

στοιχείο α) της ΣΛΕΕ (στο εξής: περιοχές «α»). Για τον καθορισμό των περιοχών 

που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο 

γ) της ΣΛΕΕ (στο εξής: περιοχές «γ») έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα περαιτέρω 

κάλυψη ύψους 17,28 % επί του εθνικού πληθυσμού της. 

2.1. Προτεινόμενες περιοχές «α» 

(4) Οι περιφέρειες NUTS 2 που προτείνονται ως περιοχές «α», για ολόκληρη την 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1 κατωτέρω. Ο πίνακας παρουσιάζει επίσης την 

προτεινόμενη μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις για κάθε 

περιφέρεια. 

  Πίνακας 1: Προτεινόμενες περιοχές «α»  

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS 2 Προτεινόμενες μέγιστες εντάσεις 

ενίσχυσης 

EL41 Βόρειο Αιγαίο 50 % 

EL42 Νότιο Αιγαίο 30 % 

EL43 Κρήτη 40 % 

EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη 50 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία 50 % 

EL53 Δυτική Μακεδονία 40 % 

EL54 Ήπειρος 50 % 

EL61 Θεσσαλία 50 % 

EL62 Ιόνια Νησιά 40 % 

EL63 Δυτική Ελλάδα 50 % 

EL64 Στερεά Ελλάδα 40 % 

EL65 Πελοπόννησος 40 % 

 

(5) Στην κοινοποίησή τους, οι ελληνικές αρχές ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να 

κάνουν χρήση της αύξησης των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης για εδάφη εντός 

των δώδεκα αυτών περιφερειών NUTS 2, τα οποία θα προσδιοριστούν για 

στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης3. 

                                                 
3 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 

2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 1). 
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2.2. Αραιοκατοικημένη περιοχή 

(6) Στην κοινοποίησή τους, οι ελληνικές αρχές προτείνουν επίσης να χαρακτηρισθεί 

η περιφέρεια NUTS 3 EL643 Ευρυτανίας, με 10,4 κατοίκους ανά km2 (με βάση 

τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την πυκνότητα του πληθυσμού για το 2018), 

ως αραιοκατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την παράγραφο 160 των ΚΓΠΕ. 

2.3. Προτεινόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» 

(7) Στην κοινοποίησή τους, οι ελληνικές αρχές προτείνουν να χαρακτηρισθούν 

διάφορες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» ως επιλέξιμες για περιφερειακή 

ενίσχυση βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της 

ΣΛΕΕ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 

2027. Οι εν λόγω μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» προτείνονται σύμφωνα με τα 

κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 175 των ΚΓΠΕ. Οι πίνακες 2 και 3 

κατωτέρω παρουσιάζουν τον κατάλογο των προτεινόμενων μη προκαθορισμένων 

περιοχών «γ» μαζί με τον πληθυσμό κάθε περιοχής και την προτεινόμενη μέγιστη 

ένταση ενίσχυσης. Λεπτομερέστερη περιγραφή της σύνθεσης κάθε μη 

προκαθορισμένης περιοχής «γ» παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας 

απόφασης. 

(8) Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο NUTS 3, όπως 

δημοσιεύθηκαν από την εθνική στατιστική υπηρεσία (1η Ιανουαρίου 2020), ο 

συνολικός πληθυσμός των προτεινόμενων μη προκαθορισμένων περιοχών «γ» 

είναι 1 727 301 κάτοικοι4.  

2.3.1. Προτεινόμενη μη προκαθορισμένη περιοχή «γ» κατ’ εφαρμογή του 

κριτηρίου 1 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ 

(9) Στον πίνακα 2 κατωτέρω παρουσιάζεται η προτεινόμενη μη προκαθορισμένη 

περιοχή «γ», μαζί με την προτεινόμενη μέγιστη ένταση ενίσχυσης, για την οποία 

η Ελλάδα υποστηρίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κριτηρίου 1 της 

παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ:  

Πίνακας 2: Κατάλογος προτεινόμενων μη προκαθορισμένων περιοχών «γ» βάσει 

του κριτηρίου 1 

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS 3 Πληθυσμός5 Προτεινόμενη μέγιστη 

ένταση ενίσχυσης 

EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 484 973 15 % 

 Σύνολο 484 973  

 

  

                                                 
4 Ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ) της 1ης Ιανουαρίου 2020 είναι 10 718 565 κάτοικοι. 

5 Πληθυσμιακά στοιχεία της 1ης Ιανουαρίου 2020, ΕΛΣΤΑΤ (δημοσιεύονται επίσης μέσω της 

Eurostat). 
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2.3.2. Προτεινόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» κατ’ εφαρμογή 

του κριτηρίου 4 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ 

(10) Στον πίνακα 3 κατωτέρω παρουσιάζεται ο κατάλογος των μη προκαθορισμένων 

περιοχών «γ», μαζί με τις προτεινόμενες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης, για τις 

οποίες η Ελλάδα υποστηρίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κριτηρίου 4 

της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ: 

Πίνακας 3: Κατάλογος προτεινόμενων μη προκαθορισμένων περιοχών «γ» βάσει 

του κριτηρίου 4 

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS 3 Πληθυσμός6 Μέγιστη ένταση 

ενίσχυσης 

EL305 Ανατολική Αττική 570 125 25 % 

EL306 Δυτική Αττική 181 518 25 % 

EL307 Πειραιάς, Νήσοι 490 685  25 % 

 Σύνολο 1 242 328  

 

2.4. Πληθυσμιακό απόθεμα 

(11) Οι ελληνικές αρχές προτείνουν τη δημιουργία αποθέματος εθνικής πληθυσμιακής 

κάλυψης σύμφωνα με την παράγραφο 191 των ΚΓΠΕ. Σύμφωνα με τις ελληνικές 

αρχές, το πληθυσμιακό απόθεμα ισοδυναμεί με 124 867 κατοίκους, με βάση τα 

πλέον πρόσφατα στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό, όπως δημοσιεύθηκαν από 

την εθνική στατιστική υπηρεσία. 

2.5. Μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για τις ΜΜΕ  

(12) Οι προτεινόμενες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ισχύουν για επενδύσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων. Στην κοινοποίησή τους, οι ελληνικές αρχές προτείνουν να 

μπορούν να αυξηθούν οι εν λόγω μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης κατά 10 

εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες 

μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες 

δαπάνες έως 50 εκατ. EUR. 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

3.1. Οι προτεινόμενες προκαθορισμένες περιοχές «α» και οι προτεινόμενες 

μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

(13) Σύμφωνα με την παράγραφο 158 των ΚΓΠΕ, οι περιφέρειες NUTS 2 που έχουν 

κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (στο εξής: ΑΕΠ) που δεν υπερβαίνει 

το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-27 πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 

παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ.  

(14) Οι περιοχές που προτείνεται από τις ελληνικές αρχές να ενισχυθούν ως περιοχές 

«α» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 

και το αντίστοιχο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. 

  

                                                 
6 Βλέπε υποσημείωση 5. 
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 Πίνακας 4: Ενισχυόμενες περιοχές «α» και μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS 2 Κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ7  

2016-2018 

EU-27 = 100 

Μέγιστες 

εντάσεις 

ενίσχυσης 

EL41 Βόρειο Αιγαίο 49,00 50 % 

EL42 Νότιο Αιγαίο 73,67 30 % 

EL43 Κρήτη 58,33 40 % 

EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 47,67 50 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία 53,67 50 % 

EL53 Δυτική Μακεδονία 59,67 40 % 

EL54 Ήπειρος 48,67 50 % 

EL61 Θεσσαλία 52,67 50 % 

EL62 Ιόνια Νησιά 63,33 40 % 

EL63 Δυτική Ελλάδα 50,33 50 % 

EL64 Στερεά Ελλάδα 62,33 40 % 

EL65 Πελοπόννησος 56,67 40 % 

 

(15) Δεδομένου ότι όλες οι περιφέρειες NUTS 2 που παρατίθενται στον ανωτέρω 

πίνακα έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της 

ΕΕ-27, πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της 

ΣΛΕΕ. 

(16) Η παράγραφος 179 των ΚΓΠΕ προβλέπει ότι η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για 

μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές «α» δεν πρέπει να υπερβαίνει: 

- το 50 % σε περιφέρειες NUTS 2 των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ δεν 

υπερβαίνει το 55 % του μέσου όρου της ΕΕ-27·  

- το 40 % σε περιφέρειες NUTS 2 των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

υπερβαίνει το 55 % αλλά δεν υπερβαίνει το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ-

27· 

- το 30 % σε περιφέρειες NUTS 2 των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

υπερβαίνει το 65 % του μέσου όρου της ΕΕ-27. 

(17) Οι ελληνικές αρχές προτείνουν μέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 50 % για 

μεγάλες επιχειρήσεις για τις περιφέρειες EL41 Βορείου Αιγαίου, EL51 

Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, EL52 Κεντρικής Μακεδονίας, EL54 Ηπείρου, 

EL61 Θεσσαλίας και EL63 Δυτικής Ελλάδας. Δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ καθεμιάς από αυτές τις περιοχές «α» είναι κατώτερο από ή ίσο με το 55 % 

του μέσου όρου της ΕΕ-27 (δηλαδή 49 %, 47,67 %, 53,67 %, 48,67 %, 52,67 % 

και 50,33 % του μέσου όρου της ΕΕ-27, αντίστοιχα), οι προτεινόμενες εντάσεις 

ενίσχυσης είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των ΚΓΠΕ. 

(18) Οι ελληνικές αρχές προτείνουν μέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 40 % για 

μεγάλες επιχειρήσεις για τις περιφέρειες EL43 Κρήτης, EL53 Δυτικής 

Μακεδονίας, EL62 Ιονίων Νήσων, EL64 Στερεάς Ελλάδας και EL65 

Πελοποννήσου. Δεδομένου ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθεμιάς από αυτές τις 

περιοχές «α» υπερβαίνει το 55 % αλλά δεν υπερβαίνει το 65 % του μέσου όρου 

της ΕΕ-27 (δηλαδή 58,33 %, 59,67 %, 63,33 %, 62,33 % και 56,67 % του μέσου 

                                                 
7 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ μετρούμενο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, Eurostat. 
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όρου της ΕΕ-27, αντίστοιχα), οι προτεινόμενες εντάσεις ενίσχυσης είναι 

σύμφωνες με τις διατάξεις των ΚΓΠΕ. 

(19) Οι ελληνικές αρχές προτείνουν μέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 30 % για 

μεγάλες επιχειρήσεις για την περιφέρεια EL42 Νοτίου Αιγαίου. Δεδομένου ότι το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ της εν λόγω περιοχής «α» υπερβαίνει το 65 % του μέσου 

όρου της ΕΕ-27 (δηλαδή 73,67 % του μέσου όρου της ΕΕ-27), η προτεινόμενη 

ένταση ενίσχυσης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των ΚΓΠΕ. 

(20) Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να κάνουν χρήση της 

αύξησης των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης για εδάφη εντός των δώδεκα 

περιφερειών NUTS 2, τα οποία θα προσδιοριστούν για στήριξη από το Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει 

ακόμη εγκρίνει εδαφικό σχέδιο δίκαιης μετάβασης για την Ελλάδα, αυτή η 

πιθανή αύξηση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον χάρτη περιφερειακών 

ενισχύσεων κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

παράγραφο 187 των ΚΓΠΕ, ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας 

μπορεί να επικαιροποιηθεί μόλις εγκριθεί από την Επιτροπή εδαφικό σχέδιο 

δίκαιης μετάβασης. Οι ελληνικές αρχές καλούνται να κοινοποιήσουν στην 

Επιτροπή την εν λόγω μελλοντική τροποποίηση. 

(21) Οι ελληνικές αρχές προτείνουν επίσης να χαρακτηρισθεί η περιφέρεια NUTS 3 

EL643 Ευρυτανίας ως αραιοκατοικημένη περιοχή. Στην παράγραφο 160 των 

ΚΓΠΕ προβλέπεται ότι ορισμένες από τις επιλέξιμες περιοχές «α» που ορίζονται 

στο παράρτημα I των ΚΓΠΕ8 χαρακτηρίζονται επίσης ως αραιοκατοικημένες 

περιοχές σύμφωνα με την παράγραφο 166 σημείο 2). Δεδομένου ότι η EL643 

Ευρυτανίας έχει λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά km2, μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αραιοκατοικημένη περιοχή σύμφωνα με τις παραγράφους 160 

και 166 σημείο 2) των ΚΓΠΕ. 

3.2. Οι προτεινόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» και οι 

προτεινόμενες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης 

(22) Σύμφωνα με το παράρτημα Ι των ΚΓΠΕ, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να 

χαρακτηρίσει περιοχές με πληθυσμό έως το 17,28 % του συνολικού εθνικού 

πληθυσμού ως μη προκαθορισμένες περιοχές «γ». Οι ελληνικές αρχές 

διαπίστωσαν, συμβουλευόμενες τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τον 

συνολικό μόνιμο πληθυσμό, όπως παρασχέθηκαν από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ότι η κάλυψη του 17,28 % της Ελλάδας για τις μη 

προκαθορισμένες περιοχές «γ» ανέρχεται σε 1 852 168 κατοίκους. 

(23) Οι μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που προτείνει η Ελλάδα έχουν συνολικό 

πληθυσμό 1 727 301 κατοίκων. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 16,12 % του 

εθνικού πληθυσμού, ποσοστό χαμηλότερο του 17,28 %, το οποίο είναι η μέγιστη 

πληθυσμιακή κάλυψη των μη προκαθορισμένων περιοχών «γ» για την Ελλάδα 

στο παράρτημα Ι των ΚΓΠΕ.  

                                                 
8 Στο παράρτημα I των ΚΓΠΕ η EL643 Ευρυτανίας κατετάγη εσφαλμένα στην περιφέρεια NUTS 2 της 

EL63 Δυτικής Ελλάδας αντί να καταταγεί στην περιφέρεια NUTS 2 EL64 Στερεάς Ελλάδας. 
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(24) Η συμμόρφωση με την πληθυσμιακή κάλυψη καθορίζεται με βάση τα πλέον 

πρόσφατα στοιχεία (1η Ιανουαρίου 20209) σχετικά με τον συνολικό μόνιμο 

πληθυσμό των οικείων περιοχών, όπως δημοσιεύονται από την εθνική στατιστική 

υπηρεσία. Τούτο συνάδει με την απαίτηση που καθορίζεται στην παράγραφο 177 

των ΚΓΠΕ.  

3.2.1. Προτεινόμενη μη προκαθορισμένη περιοχή «γ» κατ’ εφαρμογή του 

κριτηρίου 1 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ  

(25) Σύμφωνα με την παράγραφο 175 σημείο 1) των ΚΓΠΕ, ένα κράτος μέλος μπορεί 

να χαρακτηρίσει ως μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» βάσει του κριτηρίου 1 

παρακείμενες περιοχές τουλάχιστον 100 000 κατοίκων σε περιφέρειες NUTS 2 ή 

NUTS 3 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ που δεν υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ-27 ή 

ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από ή ίσο με το 115 % του εθνικού μέσου όρου.  

(26) Η μη προκαθορισμένη περιοχή «γ» που προτείνεται από την Ελλάδα βάσει του 

κριτηρίου 1 πληροί την προϋπόθεση του ελάχιστου ορίου πληθυσμού και την 

προϋπόθεση του ΑΕΠ (βλ. πίνακα 5 κατωτέρω).  

 Πίνακας 5: Εφαρμογή του κριτηρίου 1 που ορίζεται στην παράγραφο 175 σημείο 1) 

των ΚΓΠΕ 

Κωδικός 

NUTS* 

Ονομασία της 

περιφέρειας NUTS 

Συνολικός 

πληθυσμός 

Προτεινόμενος 

πληθυσμός 

 

ΑΕΠ 

2017-2019 

EU-27 = 10010 

Εφαρμοζόμενα 

κριτήρια 

EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 484 973 484 973 40,01 175 σημείο 1) 

στοιχείο i) 

 

3.2.2. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης της προτεινόμενης περιοχής «γ» που 

πληροί το κριτήριο 1 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ 

(27) Στην παράγραφο 182 σημείο 3) των ΚΓΠΕ ορίζεται ότι η ένταση ενίσχυσης για 

μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % σε μη προκαθορισμένες 

περιοχές «γ» με κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 100 % του μέσου όρου της ΕΕ-27 

και ποσοστό ανεργίας κάτω του 100 % του μέσου όρου της ΕΕ-27. Στις μη 

προκαθορισμένες περιοχές «γ» που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην 

παράγραφο 182 σημείο 3) των ΚΓΠΕ, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης είναι 15 %, 

σύμφωνα με την παράγραφο 182 σημείο 4) των ΚΓΠΕ. 

(28) Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη μη προκαθορισμένη περιοχή «γ» που προτείνεται 

βάσει του κριτηρίου 1 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ είναι χαμηλότερο από το 

100 % του μέσου όρου της ΕΕ-27. Ως εκ τούτου, η μη προκαθορισμένη περιοχή 

«γ» δικαιούται μέγιστη ένταση ενίσχυσης ύψους 15 % βάσει της παραγράφου 

182 σημείο 4) των ΚΓΠΕ.  

                                                 
9 Βλέπε υποσημείωση 5. 

10 Βλέπε υποσημείωση 7. 
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3.2.3. Προτεινόμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» κατ’ εφαρμογή 

του κριτηρίου 4 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ 

(29) Σύμφωνα με την παράγραφο 175 σημείο 4) των ΚΓΠΕ, ένα κράτος μέλος μπορεί 

να χαρακτηρίσει ως περιοχές «γ», βάσει του κριτηρίου 4, περιφέρειες NUTS 3 ή 

τμήματα περιφερειών NUTS 3 που συγκροτούν παρακείμενες περιοχές, οι οποίες 

γειτνιάζουν με περιοχή «α» ή έχουν χερσαία σύνορα με χώρα εκτός του ΕΟΧ ή 

της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).  

(30) Οι μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που προτείνονται από την Ελλάδα βάσει 

του κριτηρίου 4 πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 175 σημείο 4) των 

ΚΓΠΕ, δεδομένου ότι οι EL305 Ανατολικής Αττικής, EL306 Δυτικής Αττικής 

και EL307 Πειραιώς, Νήσων γειτνιάζουν με τις περιοχές «α» EL64 Στερεάς 

Ελλάδας και EL65 Πελοποννήσου.  

3.2.4. Μέγιστη ένταση ενίσχυσης των προτεινόμενων περιοχών «γ» που 

πληρούν το κριτήριο 4 της παραγράφου 175 των ΚΓΠΕ 

(31) Στην παράγραφο 184 των ΚΓΠΕ ορίζεται ότι εάν μια περιοχή «γ» γειτνιάζει με 

περιοχή «α», τότε οι εντάσεις ενίσχυσης στις περιφέρειες NUTS 3 ή σε τμήματα 

των περιφερειών NUTS 3 εντός της συγκεκριμένης περιοχής «γ» μπορεί να 

αυξηθούν ανάλογα με τις ανάγκες, ούτως ώστε η διαφορά στην ένταση των 

ενισχύσεων μεταξύ των δύο περιοχών να μην υπερβαίνει τις 15 εκατοστιαίες 

μονάδες.  

(32) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης των περιοχών «α» EL64 Στερεάς Ελλάδας και EL65 

Πελοποννήσου είναι 40 %. Κατά συνέπεια, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για τις 

μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» των EL305 Ανατολικής Αττικής, EL306 

Δυτικής Αττικής και EL307 Πειραιώς, Νήσων μπορεί να οριστεί στο 25 % 

σύμφωνα με την παράγραφο 184 των ΚΓΠΕ.  

3.3. Πληθυσμιακό απόθεμα 

(33) Σύμφωνα με την παράγραφο 191 των ΚΓΠΕ, ένα κράτος μέλος δύναται να 

αποφασίσει να δημιουργήσει ένα απόθεμα εθνικής πληθυσμιακής κάλυψης το 

οποίο θα συνίσταται στη διαφορά μεταξύ του ανώτατου ορίου πληθυσμιακής 

κάλυψης για το εν λόγω κράτος μέλος, όπως κατανέμεται από την Επιτροπή, και 

της κάλυψης που χρησιμοποιείται για τις περιοχές «α» και «γ» που καθορίζονται 

στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

(34) Σύμφωνα με το παράρτημα I των ΚΓΠΕ, η συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 

την Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2027 ορίζεται στο 17,28 % για τις μη προκαθορισμένες περιοχές 

«γ». Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Ελλάδα, το ποσοστό 

αυτό ισοδυναμεί με 1 852 168 κατοίκους. 

(35) Οι μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που προτείνει η Ελλάδα στην κοινοποίησή 

της έχουν συνολικό πληθυσμό 1 727 301 κατοίκων. 

(36) Ως εκ τούτου, το πληθυσμιακό απόθεμα των 124 867 κατοίκων που προτείνεται 

από τις ελληνικές αρχές είναι σύμφωνο με την παράγραφο 191 των ΚΓΠΕ. Το εν 

λόγω πληθυσμιακό απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τον 
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χαρακτηρισμό περιοχών «γ» έως ότου επιτευχθεί η πληθυσμιακή κάλυψη των μη 

προκαθορισμένων περιοχών «γ» που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη (34). 

(37) Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις παραγράφους 192 και 193 των ΚΓΠΕ ορίζεται 

ότι, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το απόθεμα για να 

προσθέσει νέες περιοχές «γ» στον χάρτη του, αυτό είναι δυνατόν έως ότου 

καλυφθεί το εθνικό ανώτατο όριο κάλυψης. Για τον σκοπό αυτόν, το κράτος 

μέλος μπορεί να χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

που παρέχονται από την Eurostat ή την εθνική στατιστική υπηρεσία του ή άλλες 

αναγνωρισμένες πηγές. Ο πληθυσμός των οικείων περιοχών «γ» θα πρέπει να 

υπολογίζεται με βάση τα πληθυσμιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 

κοινοποίηση του παρόντος χάρτη. Το κράτος μέλος πρέπει να ενημερώνει την 

Επιτροπή κάθε φορά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το πληθυσμιακό του 

απόθεμα για την προσθήκη νέων περιοχών «γ» πριν από τη θέση σε ισχύ τέτοιων 

τροποποιήσεων. 

3.4. Αυξημένες εντάσεις ενισχύσεων για ΜΜΕ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 186 των ΚΓΠΕ, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για 

μεγάλες επιχειρήσεις δύνανται να αυξηθούν έως και κατά 20 εκατοστιαίες 

μονάδες για μικρές επιχειρήσεις ή έως και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για 

μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι αυξημένες μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για 

ΜΜΕ δεν ισχύουν για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για μεγάλα επενδυτικά 

σχέδια κατά την έννοια της παραγράφου 19 σημείο 18) των ΚΓΠΕ. 

3.5. Άλλες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές 

(38) Η Επιτροπή σημειώνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές 

αρχές στην κοινοποίηση: 

α) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα σχέδια χορήγησης 

περιφερειακών ενισχύσεων θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, είτε ως καθεστώς ενισχύσεων, 

είτε ως μεμονωμένη κοινοποίηση, εκτός αν εφαρμόζεται κανονισμός 

απαλλαγής κατά κατηγορία. 

β) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλες οι περιφερειακές επενδυτικές 

ενισχύσεις θα τηρούν τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης της οικείας 

περιφέρειας, όπως ορίζονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που 

εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή. 

γ) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 19 σημείο 18) των ΚΓΠΕ) τα ανώτατα όρια 

των ενισχύσεων για την οικεία περιοχή, όπως καθορίζονται στον χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί από την 

Επιτροπή, θα αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τον τύπο της παραγράφου 

19 σημείο 3) των ΚΓΠΕ. 

3.6. Γενικό συμπέρασμα 

(39) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών 

ενισχύσεων που κοινοποιήθηκε για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2027 είναι σύμφωνος με τις ΚΓΠΕ. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

(40) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε: 

- να εγκρίνει τον ελληνικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που 

παρατίθεται στο παράρτημα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 

ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, όπως εκδόθηκαν στις 19 Απριλίου 

2021.  

- Το πλήρες κείμενο της παρούσας επιστολής στην αυθεντική γλώσσα θα 

δημοσιευθεί στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Με εκτίμηση,  

Για την Επιτροπή 

Margrethe VESTAGER  

Εκτελεστική αντιπρόεδρος  

 

 

 

 

     

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης στην υπόθεση SA.100372 (2021/N) 

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 

(ΕΕ C 153 της 29.4.2021, σ. 1). 

ΕΛΛΑΔΑ – Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων με ισχύ από 1.1.2022 έως 31.12.2027 

Κωδικός 

ζώνης 

Ονομασία ζώνης Μέγιστες εντάσεις 

ενίσχυσης που 

ισχύουν για τις 

περιφερειακές 

ενισχύσεις που 

χορηγούνται σε 

μεγάλες 

επιχειρήσεις11 

Περιοχές «α» 
 

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS Μέγιστες εντάσεις 

ενίσχυσης 

(μεγάλες 

επιχειρήσεις) 

1.1.2022-31.12.2027 

EL41 Βόρειο Αιγαίο 50 % 

EL42 Νότιο Αιγαίο 30 % 

EL43 Κρήτη 40 % 

EL51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 50 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία 50 % 

EL53 Δυτική Μακεδονία 40 % 

EL54 Ήπειρος 50 % 

EL61 Θεσσαλία 50 % 

EL62 Ιόνια Νησιά 40 % 

EL63 Δυτική Ελλάδα 50 % 

EL64 Στερεά Ελλάδα 40 % 

EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)]  

EL65 Πελοπόννησος 40 %   

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
 

Κωδικός 

NUTS 

Ονομασία της περιφέρειας NUTS Μέγιστες εντάσεις 

ενίσχυσης 

(μεγάλες 

επιχειρήσεις) 

1.1.2022-31.12.2027 

EL302 Δυτικός Τομέας Αθηνών 15 % 

EL305 Ανατολική Αττική 25 % 

EL306 Δυτική Αττική 25 % 

EL307 Πειραιάς, Νήσοι 25 %   

                                                 
 
11 Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες κάτω των 50 εκατ. EUR, το όριο αυτό 

προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 

εκατοστιαίες μονάδες για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής της 

6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, η εν λόγω μέγιστη 

ένταση ενίσχυσης υπόκειται σε προσαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 19 σημείο 3) των ΚΓΠΕ. 


