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Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα 
Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 

Κύριε Υπουργέ, 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της 23ης Ιουνίου 2006, που καταχωρήθηκε στην 
Επιτροπή στις 23 Ιουνίου 2006 (A/34960) η Ελλάδα κοινοποίησε τον χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 1.1.2007 – 31.12.2013. 

2. Στις 21 Δεκεμβρίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε τις «Κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013» 1 
(εφεξής «ΚΓΠΕ»”). Σύμφωνα με την παράγραφο 100 των ΚΓΠΕ κάθε κράτος 
μέλος θα πρέπει να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης, έναν και μόνο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο 
οποίος να καλύπτει ολόκληρη την επικράτειά του και ο οποίος  θα ισχύσει για 
την περίοδο 2007-2013. Σύμφωνα με την παράγραφο 101, ο εγκεκριμένος χάρτης 
περιφερειακών ενισχύσεων πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα θεωρηθεί αναπόσπαστο μέρος των ΚΓΠΕ.    

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3. Ολόκληρη η επικράτεια της Ελλάδας ήταν επιλέξιμη βάσει της παρέκκλισης του 
άρθρου 87 παράγραφος 3  στοιχείο α) την περίοδο 2000-2006. Ως εκ τούτου, οι 

                                                 
1  (ΕΕ C 54, της 4.3.2006, σ. 13) 
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ελληνικές αρχές προτείνουν να θεωρηθεί και πάλι ολόκληρη η επικράτεια της 
χώρας επιλέξιμη για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις την περίοδο 2007-
2013, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις βάσει διαφορετικών παρεκκλίσεων [άρθρο 
87 παράγραφος 3 στοιχείο α) ή άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)] και με 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης. 

2.1. Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α): προτεινόμενες για 
ολόκληρη την περίοδο 2007-2013 

4. Οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS II προτείνονται ως επιλέξιμες βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) για ολόκληρη την περίοδο 
2007-2013 με ανώτατο όριο ενίσχυσης 40%:  

– GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 
– GR21 Ήπειρος 
– GR23 Δυτική Ελλάδα 

5. Οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS II προτείνονται ως επιλέξιμες βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) για ολόκληρη την περίοδο 
2007-2013 με ανώτατο όριο ενίσχυσης 30%: 

– GR14 Θεσσαλία 
– GR22 Ιόνια νησιά 
– GR43 Κρήτη 

6. Οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS II προτείνονται ως επιλέξιμες βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) για ολόκληρη την περίοδο 
2007-2013 με αρχικό ανώτατο όριο ενίσχυσης 40% την 1.1.2007, το οποίο στη 
συνέχεια θα μειωθεί σε 30% την 1.1.2011: 

– GR25 Πελοπόννησος 
– GR41 Βόρειο Αιγαίο 

2.2.  Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α): Περιφέρειες 
στατιστικού αντίκτυπου 

7. Οι ακόλουθες περιφέρειες NUTS II προτείνονται ως επιλέξιμες βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) έως τις 31.12.2010 
(περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου) με ανώτατο όριο ενίσχυσης 30%. Το 2010 
θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση βάσει του τότε διαθέσιμου τριετούς  μέσου όρου 
του κατά κεφαλή ΑΕΠ.  Εάν το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι κατώτερο του 75% του  
μέσου όρου της ΕΕ25, τότε οι περιφέρειες θα παραμείνουν επιλέξιμες βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) με ανώτατο όριο 
ενίσχυσης 30% και εάν όχι, τότε θα καταστούν επιλέξιμες βάσει της παρέκκλισης 
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) με ανώτατο όριο ενίσχυσης 20%:  

– GR12 Κεντρική Μακεδονία 
– GR13 Δυτική Μακεδονία 
– GR30 Αττική 
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2.3. Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): Περιφέρειες 
οικονομικής ανάπτυξης 

 
8. Η ακόλουθη περιφέρεια NUTS II προτείνεται ως επιλέξιμη βάσει της 

παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) έως τις 31.12.2010 
(περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης) με ανώτατο όριο ενίσχυσης 30%. Την 
1.1.2011 το ανώτατο όριο θα μειωθεί σε 15%: 

– GR42 Νότιο Αιγαίο 

9.  Η ακόλουθη περιφέρεια NUTS II προτείνεται ως επιλέξιμη βάσει της 
παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) έως τις 31.12.2010 
(περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης) με ανώτατο όριο ενίσχυσης 30%. Την 
1.1.2011 το ανώτατο όριο θα μειωθεί σε 15% για τρεις από τις υποκείμενες 
περιφέρειες NUTS III και σε 20% για τις άλλες 2 περιφέρειες NUTS III: 

– GR24 Στερεά Ελλάδα 

• GR241 Βοιωτία 30% -> 15% 
• GR242 Εύβοια  30% -> 15% 
• GR244 Φθιώτιδα 30% -> 15% 
 
• GR243 Ευρυτανία 30% -> 20% 
• GR245 Φωκίδα 30% -> 20% 

10. Όλα τα προτεινόμενα ανώτατα όρια ενίσχυσης αφορούν επενδύσεις από μεγάλες 
επιχειρήσεις. Για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις τα ανώτατα όρια μπορούν να 
αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις2 κατά 20 
εκατοστιαίες μονάδες. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

11. Δεδομένου ότι την περίοδο 2000-2006 ολόκληρη η επικράτεια της Ελλάδας  ήταν 
όντως επιλέξιμη για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α)3, 
ολόκληρη η επικράτεια της Ελλάδας παραμένει επιλέξιμη για περιφερειακές 
κρατικές ενισχύσεις την περίοδο 2007-2013, είτε βάσει της παρέκκλισης  του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) είτε βάσει της παρέκκλισης του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ). 

3.1. Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α): προτεινόμενες για 
ολόκληρη την περίοδο 2007-2013 

12. Σύμφωνα με την παράγραφο 44 των ΚΓΠΕ, το ανώτατο όριο ενίσχυσης για 
περιφέρειες υπαγόμενες στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 %, σε ΑΙΕ, για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο 

                                                 
2  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) ή οιοδήποτε 
άλλο διάδοχο έγγραφο. 

3  Απόφαση για τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας την περίοδο 2000-2006 (N 469/99) 
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του 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-25, όπερ ισχύει για τις ακόλουθες περιφέρειες 
NUTS II, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους4:  

– GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη  57,4%  
– GR21 Ήπειρος     59,2%  
– GR23 Δυτική Ελλάδα    56,3%  
 

13. Σύμφωνα με την ίδια παράγραφο των ΚΓΠΕ, το ανώτατο όριο ενίσχυσης για 
περιφέρειες υπαγόμενες στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30%, σε ΑΙΕ, για τις περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
χαμηλότερο του 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25, όπερ ισχύει για τις ακόλουθες  
περιφέρειες NUTS II, με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους:  

– GR14 Θεσσαλία    62,9% 
– GR22 Ιόνια νησιά    65,5% 
– GR43 Κρήτη     72,2% 
 
– GR25 Πελοπόννησος    73,6% 
– GR41 Βόρειο Αιγαίο    74,2% 
 

Ωστόσο, η παράγραφος 92 των ΚΓΠΕ ορίζει ότι οσάκις η εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών θα οδηγεί σε μείωση του μέγιστου ύψους των 
ενισχύσεων κατά 15 εκατοστιαίες μονάδες και πλέον, η μείωση είναι δυνατόν να 
εφαρμόζεται σε δύο φάσεις, με μείωση κατά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες 
μονάδες από την 1η Ιανουαρίου 2007 και κατά το υπόλοιπο από την 1η 
Ιανουαρίου 2011. Η μεταβατική αυτή διάταξη αφορά τις περιοχές GR25 
Πελοποννήσου και GR41 Βορείου Αιγαίου οι οποίες ήταν επιλέξιμες για 
ανώτατο όριο ενίσχυσης 50% την περίοδο 2000-2006. Συνεπώς, για τις εν λόγω 
δύο περιφέρειες το ανώτατο όριο ενίσχυσης μειώνεται σε 40% την 1η Ιανουαρίου 
2007 και σε 30% την 1η Ιανουαρίου 2011. 

3.2.  Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α): Περιφέρειες 
στατιστικού αντίκτυπου 

14. Η παράγραφος 18 των ΚΓΠΕ ορίζει ως «περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου» 
περιφέρειες του επιπέδου NUTS ΙΙ οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο 
υπερβαίνει το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ-25, αλλά υπολείπεται του 75 % της 
ΕΕ-155. Στην Ελλάδα, πρόκειται για 3 περιφέρειες NUTS II, όπως απορρέει από 
το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους: 

– GR12 Κεντρική Μακεδονία   75,8% 
– GR13 Δυτική Μακεδονία   76,7% 
– GR30 Αττική     78,9% 

 

                                                 
4  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφρασμένο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης κατά κεφαλή την 

περίοδο 2000-2002. (EU-25 = 100) 

5  Το 75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ-15 αντιστοιχεί, για τα έτη 2000-2002, στο 82,2% του 
κατά κεφαλή ΑΕΠ της ΕΕ-25. 
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Η παράγραφος 19 των ΚΓΠΕ προβλέπει ότι οι εν λόγω περιφέρειες θα 
παραμείνουν επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο α) για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.  
Η παράγραφος 20 των ΚΓΠΕ ορίζει ότι το 2010, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη 
θέση αυτών των περιφερειών βάσει του τριετούς μέσου όρου των πλέον 
πρόσφατων δεδομένων της EUROSTAT για το ΑΕΠ. Εάν το ΑΕΠ έχει μειωθεί 
κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25, η περιφέρεια θα παραμείνει 
επιλέξιμη για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). 
Ειδάλλως θα υπαχθεί στην παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
από 1.1.2011.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 44 των ΚΓΠΕ η ένταση των περιφερειακών 
ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% σε περιφέρειες στατιστικού 
αντίκτυπου έως την 1.1.2011 ενώ η παράγραφος 46 ορίζει ότι περιφέρειες 
στατιστικού αντίκτυπου οι οποίες εμπίπτουν στην παρέκκλιση του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ), από 1.1.2011 θα είναι επιλέξιμες για ανώτατο όριο 
ενίσχυσης 20 %. 

 
3.3. Περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): Περιφέρειες 

οικονομικής ανάπτυξης 

 
15. Οι περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης ορίζονται στην παράγραφο 25 των ΚΓΠΕ 

ως εκείνες οι περιφέρειες οι οποίες είχαν κατά κεφαλή ΑΕΠ χαμηλότερο του 
75% του μέσου όρου της ΕΕ-15 όταν εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του 
1998, αλλά, λόγω της οικονομικής τους ανάπτυξης, δεν ικανοποιούν πλέον τον 
όρο αυτόν στο πλαίσιο της ΕΕ15. Στην Ελλάδα, πρόκειται για δύο περιφέρειες 
επιπέδου NUTS II:  GR42 Νοτίου Αιγαίου και GR24 Στερεάς Ελλάδας. Η 
παράγραφος 93 των ΚΓΠΕ προβλέπει ότι η μείωση της μέγιστης έντασης 
ενίσχυσης στις περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε δύο φάσεις με μείωση κατά τουλάχιστον 10 % την 1.1.2007 και τελική μείωση 
το αργότερο την 1.1.2011. Σύμφωνα με την παράγραφο 47 των ΚΓΠΕ το 
ανώτατο όριο ενίσχυσης για περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο 
γ) δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά κανόνα το 15%. Η παράγραφος 47 των ΚΓΠΕ 
προβλέπει επίσης ότι το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 10 % για τις περιφέρειες που 
αφενός έχουν ΑΕΠ ανώτερο του 100 % του μέσου όρου της ΕΕ-25 και αφετέρου 
ανεργία χαμηλότερη από τον μέσον όρο της ΕΕ-25, σε επίπεδο NUTS-III. 

16. Η περιφέρεια NUTS II, GR42 Νοτίου Αιγαίου αποτελεί περιφέρεια οικονομικής 
ανάπτυξης με κατά κεφαλή ΑΕΠ ίσο προς το 87,7% του μέσου όρου της ΕΕ-25. 
Καθώς η περιφέρεια αυτή ήταν επιλέξιμη για ανώτατο όριο ενίσχυσης  40% την 
περίοδο 2000-2006, τα προτεινόμενα ανώτατα όρια, 30% την 1.1.2007 και 15% 
την 1.1.2011, ανταποκρίνονται στα όσα ορίζονται στις παραγράφους 93 και 47 
των ΚΓΠΕ.  

17.  Η περιφέρεια NUTS II, GR24 Στερεάς Ελλάδας αποτελεί περιφέρεια 
οικονομικής ανάπτυξης με κατά κεφαλή ΑΕΠ ίσο προς το 105,2% του μέσου 
όρου της ΕΕ-25 αλλά με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας  από τον μέσο όρο της 
ΕΕ-25. Ενώ στην περίπτωση της περιφέρειας GR42 Νοτίου Αιγαίου οι ελληνικές 
αρχές είχαν προτείνει ανώτατα όρια ενίσχυσης στο επίπεδο NUTS II, στην 
περίπτωση της περιφέρειας GR24 Στερεάς Ελλάδας τα προτεινόμενα ανώτατα 
όρια ενίσχυσης διαφοροποιούνται σε επίπεδο NUTS III από 1ης Ιανουαρίου 
2011. Καθώς η περιφέρεια αυτή ήταν επιλέξιμη για ανώτατο όριο ενίσχυσης  
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40% την περίοδο 2000-2006, τα προτεινόμενα ανώτατα όρια, 30% την 1.1.2007 
και 15% την 1.1.2011, ανταποκρίνονται στα όσα ορίζονται στις παραγράφους 93 
και 47 των ΚΓΠΕ.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποσημείωσης 45 των ΚΓΠΕ, είναι δυνατόν να 
επιτραπεί υψηλότερη ενίσχυση στην περίπτωση μιας περιφέρειας επιπέδου 
NUTS-III ή χαμηλότερου η οποία γειτνιάζει με περιφέρεια του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο α) εφόσον τούτο είναι αναγκαίο έτσι ώστε η διαφορά 
μεταξύ των δύο περιφερειών να μην υπερβαίνει το 20%. Οι περιφέρειες NUTS 
III, GR243 Ευρυτανίας και GR245 Φωκίδας γειτνιάζουν με  την περιφέρεια 
NUTS II GR23 Δυτικής Ελλάδας η οποία είναι επιλέξιμη βάσει της παρέκκλισης 
του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) με ανώτατο όριο ενίσχυσης 40%. Ως εκ 
τούτου, το ανώτατο όριο ενίσχυσης για τις εν λόγω δύο περιφέρειες NUTS III 
δύναται να αυξηθεί σε 20%. 

Συνεπάγεται ότι για τις πέντε περιφέρειες NUTS III που περιλαμβάνονται στην 
περιφέρεια επιπέδου  NUTS II, GR24 Στερεάς Ελλάδας, πρέπει να ισχύουν οι 
κάτωθι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης: 

   Μέγιστη ένταση ενίσχυσης από  1.1.2007 1.1.2011 

– GR241 Βοιωτία  30%  15% 
– GR242 Εύβοια   30%  15% 
– GR244 Φθιώτιδα  30%  15% 
– GR243 Ευρυτανία  30%  20% 
– GR245 Φωκίδα  30%  20% 

 

3.4. Γενικές διατάξεις του χάρτη 

18. Σύμφωνα με την παράγραφο 49 των ΚΓΠΕ όλες οι προαναφερόμενες μέγιστες  
εντάσεις ενίσχυσης είναι δυνατόν να προσαυξηθούν κατά 20 %, σε ΑΙΕ, για τις 
μικρές επιχειρήσεις, και κατά 10 % για τις μεσαίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 67 των ΚΓΠΕ δεν επιτρέπεται η χορήγηση προσαύξησης σε ΜΜΕ 
για επενδυτικά σχέδια των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τα 50 εκατ. 
ευρώ.   

19. Ως εκ τούτου, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης για κοινοποιούμενες από την 
Ελλάδα περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις την περίοδο 2007-2013 
ανταποκρίνονται στις μέγιστες εντάσεις που επιτρέπονται βάσει των ΚΓΠΕ. 

20. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 8 των ΚΓΠΕ, αυτές οι 
μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ισχύουν για την επεξεργασία και το μάρκετινγκ των 
γεωργικών προϊόντων μόνο στο βαθμό που αυτό καθορίζεται στις Κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας6, ή 
οιοδήποτε άλλο διάδοχο έγγραφο.  

                                                 

6 ΕΕ C 28 της 1.2.2000, σ. 2, Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της 
γεωργίας, ΕΕ  C232, 12.8.2000 σ. 17.  
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21. Η Επιτροπή σημειώνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις εκ μέρους των ελληνικών 
αρχών στην κοινοποίηση: 

(a) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα σχέδια χορήγησης 
περιφερειακών ενισχύσεων θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή βάσει του 
άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, είτε ως καθεστώτα ενίσχυσης 
είτε ως μεμονωμένες κοινοποιήσεις εκτός εάν ισχύει κανονισμός 
απαλλαγής. 

(b) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλες οι περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις θα τηρούν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται για την εκάστοτε 
περιφέρεια στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που δημοσιεύεται από 
την Επιτροπή δυνάμει της παρούσας  κοινοποίησης. 

(c) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια τα 
ανώτατα όρια που καθορίζονται για την εκάστοτε περιφέρεια  στον χάρτη 
περιφερειακών ενισχύσεων που δημοσιεύεται από την Επιτροπή δυνάμει 
της παρούσας κοινοποίησης θα προσαρμόζονται βάσει του μαθηματικού 
τύπου που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 67 των ΚΓΠΕ. 

(d) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλα τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια 
για τα οποία το ποσό της προτεινόμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το μέγιστο 
επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επένδυση με 
επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100 εκατ. ευρώ βάσει της κλίμακας που 
ορίζεται στην παράγραφο 67 των ΚΓΠΕ, θα κοινοποιούνται μεμονωμένα 
στην Επιτροπή. 

3.5. Κατάλληλα μέτρα 

22. Με επιστολή της 6ης Μαρτίου 2006, αριθ. D/(06)224, η Επιτροπή πρότεινε 
κατάλληλα μέτρα στις ελληνικές αρχές με τα οποία, μεταξύ άλλων, η ισχύς των 
υφιστάμενων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων περιορίζεται έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2006. Οι ελληνικές αρχές δέχθηκαν τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα 
άνευ όρων με τηλεομοιοτυπία της 5ης Απριλίου 2006, καταχωρηθείσα  στην 
Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2006 

4. ΑΠΟΦΑΣΗ 

23. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφασίζει ότι: 

– Ο ελληνικός χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2007-
2013 όπως έχει στο Παράρτημα, είναι συμβιβάσιμος με την συνθήκη ΕΚ 
δεδομένου ότι πληροί τους όρους των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά 
με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013. Οι 
χάρτης ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.  

– Το 2010 θα επανεξετασθεί η κατάσταση των περιφερειών στατιστικού 
αντίκτυπου, GR12 Κεντρικής Μακεδονίας, GR13 Δυτικής Μακεδονίας και 
GR30 Αττικής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 20 των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις.  
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– Ο χάρτης, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, θα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
πλήρες κείμενο της παρούσας επιστολής στην αυθεντική γλώσσα θα 
δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο:   
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Οποιοδήποτε  ερώτημα  σχετικά με την παρούσα επιστολή πρέπει να σταλεί με 
συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία  (fax) στην εξής διεύθυνση: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Directorate for State Aid I 
State Aid Greffe 
B – 1049 Brussels 

Αριθ. φαξ: 0032.2.296 12 42 

Μετά τιμής, 

Για την Επιτροπή 

Neelie KROES 
Μέλος της Επιτροπής 
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Παράρτημα της απόφασης σχετικά με την υπόθεση N 408/2006 
 

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2007-2013: 

(Ε C 54 της 4.3.2006, σ. 13) 

ΕΛΛΑΔΑ – Χάρτης  περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 1.1.2007-
31.12.2013 

(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 31.VIII.2006) 

Ανώτατο όριο περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων1 

(για μεγάλες επιχειρήσεις) 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ ) 

                   (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙΙ ) 
1.1.2007-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2013 

   

1. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της Συνθήκης ΕΚ, έως τις 31.12.2013 

GR11 ANATOΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 40% 40% 

GR21 ΗΠΕΙΡΟΣ 40% 40% 

GR23 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 40% 40% 
   
GR14 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 30% 30% 

GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 30% 30% 

GR43 ΚΡΗΤΗ 30% 30% 
   

GR25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 40% 30% 

GR41 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 40% 30% 

2. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) 
της Συνθήκης ΕΚ, έως τις 31.12.20102 

    (Περιφέρειες στατιστικού αντίκτυπου) 
GR12 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   30% 20% 

GR13 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  30% 20% 

GR30 ΑΤΤΙΚΗ  30% 20% 

3. Περιφέρειες επιλέξιμες προς ενίσχυση ως περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης βάσει του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ 

GR42 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 30% 15% 

GR24 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ   

GR 241 ΒΟΙΩΤΙΑ 30% 15% 

GR244 ΦΘΙΩΤΙΔΑ 30% 15% 

GR242 ΕΥΒΟΙΑ  30% 15% 
   

GR245 ΦΩΚΙΔΑ 30% 20% 

GR243EYRYTANIA 30% 20% 

 

1. Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο 
αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 
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20 εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης 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 με επιλέξιμες 
δαπάνες που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το ανώτατο όριο προσαρμόζεται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 67 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013.  

2. Μια ή περισσότερες από τις εν λόγω περιφέρειες θα παραμείνουν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 
παράγραφος 3 στοιχείο α) και το ανώτατο όριο για την περίοδο 1.1.2011-31.12.2013 θα αυξηθεί σε  
30% εάν η επανεξέταση που θα πραγματοποιηθεί το 2010 δείξει ότι το κατά κεφαλή ΑΕΠ τους έχει 
μειωθεί κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ-25.     


