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Θέμα: Κπαηική ενίζσςζη N 408/2006 - Ελλάδα 

Χάπηηρ πεπιθεπειακών ενιζσύζεων, 2007-2013 

Κύξηε Υπνπξγέ, 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. Με ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηεο 23εο Ινπλίνπ 2006, πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ 

Δπηηξνπή ζηηο 23 Ινπλίνπ 2006 (A/34960) ε Διιάδα θνηλνπνίεζε ηνλ ράξηε 

πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2007 – 31.12.2013. 

2. Σηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2005, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε ηηο «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο πεξηθεξεηαθνύ ραξαθηήξα 2007-2013» 
1
 

(εθεμήο «ΚΓΠΔ»”). Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100 ησλ ΚΓΠΔ θάζε θξάηνο 

κέινο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 88 

παξάγξαθνο 3 ηεο Σπλζήθεο, έλαλ θαη κόλν ράξηε πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ, ν 

νπνίνο λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθξάηεηά ηνπ θαη ν νπνίνο  ζα ηζρύζεη γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 101, ν εγθεθξηκέλνο ράξηεο 

πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα ζεσξεζεί αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ΚΓΠΔ.    

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

3. Οιόθιεξε ε επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο ήηαλ επηιέμηκε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ 

άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3  ζηνηρείν α) ηελ πεξίνδν 2000-2006. Ωο εθ ηνύηνπ, νη 

                                                 

1
  (ΔΔ C 54, ηεο 4.3.2006, ζ. 13) 
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ειιεληθέο αξρέο πξνηείλνπλ λα ζεσξεζεί θαη πάιη νιόθιεξε ε επηθξάηεηα ηεο 

ρώξαο επηιέμηκε γηα πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο εληζρύζεηο ηελ πεξίνδν 2007-

2013, αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο βάζεη δηαθνξεηηθώλ παξεθθιίζεσλ [άξζξν 

87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) ή άξζξν 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ)] θαη κε 

δηαθνξεηηθά αλώηαηα όξηα ελίζρπζεο. 

2.1. Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α): πποηεινόμενερ για 

ολόκληπη ηην πεπίοδο 2007-2013 

4. Οη αθόινπζεο πεξηθέξεηεο NUTS II πξνηείλνληαη σο επηιέμηκεο βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν 

2007-2013 κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 40%:  

– GR11 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε 

– GR21 Ήπεηξνο 

– GR23 Γπηηθή Διιάδα 

5. Οη αθόινπζεο πεξηθέξεηεο NUTS II πξνηείλνληαη σο επηιέμηκεο βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν 

2007-2013 κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 30%: 

– GR14 Θεζζαιία 

– GR22 Ιόληα λεζηά 

– GR43 Κξήηε 

6. Οη αθόινπζεο πεξηθέξεηεο NUTS II πξνηείλνληαη σο επηιέμηκεο βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) γηα νιόθιεξε ηελ πεξίνδν 

2007-2013 κε αξρηθό αλώηαην όξην ελίζρπζεο 40% ηελ 1.1.2007, ην νπνίν ζηε 

ζπλέρεηα ζα κεησζεί ζε 30% ηελ 1.1.2011: 

– GR25 Πεινπόλλεζνο 

– GR41 Βόξεην Αηγαίν 

2.2.  Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α): Πεπιθέπειερ 

ζηαηιζηικού ανηίκηςπος 

7. Οη αθόινπζεο πεξηθέξεηεο NUTS II πξνηείλνληαη σο επηιέμηκεο βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) έσο ηηο 31.12.2010 

(πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθνύ αληίθηππνπ) κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 30%. Τν 2010 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιόγεζε βάζεη ηνπ ηόηε δηαζέζηκνπ ηξηεηνύο  κέζνπ όξνπ 

ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ.  Δάλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ είλαη θαηώηεξν ηνπ 75% ηνπ  

κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ25, ηόηε νη πεξηθέξεηεο ζα παξακείλνπλ επηιέμηκεο βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) κε αλώηαην όξην 

ελίζρπζεο 30% θαη εάλ όρη, ηόηε ζα θαηαζηνύλ επηιέμηκεο βάζεη ηεο παξέθθιηζεο 

ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 20%:  

– GR12 Κεληξηθή Μαθεδνλία 

– GR13 Γπηηθή Μαθεδνλία 

– GR30 Αηηηθή 
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2.3. Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο γ): Πεπιθέπειερ 

οικονομικήρ ανάπηςξηρ 

 

8. Η αθόινπζε πεξηθέξεηα NUTS II πξνηείλεηαη σο επηιέμηκε βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) έσο ηηο 31.12.2010 

(πεξηθέξεηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 30%. Τελ 

1.1.2011 ην αλώηαην όξην ζα κεησζεί ζε 15%: 

– GR42 Νόηην Αηγαίν 

9.  Η αθόινπζε πεξηθέξεηα NUTS II πξνηείλεηαη σο επηιέμηκε βάζεη ηεο 

παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) έσο ηηο 31.12.2010 

(πεξηθέξεηα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 30%. Τελ 

1.1.2011 ην αλώηαην όξην ζα κεησζεί ζε 15% γηα ηξεηο από ηηο ππνθείκελεο 

πεξηθέξεηεο NUTS III θαη ζε 20% γηα ηηο άιιεο 2 πεξηθέξεηεο NUTS III: 

– GR24 Σηεξεά Διιάδα 

 GR241 Βνησηία 30% -> 15% 

 GR242 Δύβνηα  30% -> 15% 

 GR244 Φζηώηηδα 30% -> 15% 

 

 GR243 Δπξπηαλία 30% -> 20% 

 GR245 Φσθίδα 30% -> 20% 

10. Όια ηα πξνηεηλόκελα αλώηαηα όξηα ελίζρπζεο αθνξνύλ επελδύζεηο από κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Γηα ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηα αλώηαηα όξηα κπνξνύλ λα 

απμεζνύλ θαηά 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ελώ γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο
2
 θαηά 20 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

11. Γεδνκέλνπ όηη ηελ πεξίνδν 2000-2006 νιόθιεξε ε επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο  ήηαλ 

όλησο επηιέμηκε γηα ηελ παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α)
3
, 

νιόθιεξε ε επηθξάηεηα ηεο Διιάδαο παξακέλεη επηιέμηκε γηα πεξηθεξεηαθέο 

θξαηηθέο εληζρύζεηο ηελ πεξίνδν 2007-2013, είηε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο  ηνπ 

άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) είηε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο ηνπ άξζξνπ 87 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ). 

3.1. Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α): πποηεινόμενερ για 

ολόκληπη ηην πεπίοδο 2007-2013 

12. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 44 ησλ ΚΓΠΔ, ην αλώηαην όξην ελίζρπζεο γηα 

πεξηθέξεηεο ππαγόκελεο ζην άξζξν 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) δελ πξέπεη λα 

                                                 

2
  Όπσο νξίδνληαη ζηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ 

κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36) ή νηνδήπνηε άιιν 

δηάδνρν έγγξαθν. 

3
  Απόθαζε γηα ηνλ ράξηε πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2000-2006 (N 469/99) 
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ππεξβαίλεη ην 40 %, ζε ΑΙΔ, γηα πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ρακειόηεξν 

ηνπ 60 % ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25, όπεξ ηζρύεη γηα ηηο αθόινπζεο πεξηθέξεηεο 

NUTS II, κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπο
4
:  

– GR11 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, Θξάθε  57,4%  

– GR21 Ήπεηξνο     59,2%  

– GR23 Γπηηθή Διιάδα    56,3%  

 

13. Σύκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν ησλ ΚΓΠΔ, ην αλώηαην όξην ελίζρπζεο γηα 

πεξηθέξεηεο ππαγόκελεο ζην άξζξν 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 30%, ζε ΑΙΔ, γηα ηηο πεξηθέξεηεο κε θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ρακειόηεξν ηνπ 75% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25, όπεξ ηζρύεη γηα ηηο αθόινπζεο  

πεξηθέξεηεο NUTS II, κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπο:  

– GR14 Θεζζαιία    62,9% 

– GR22 Ιόληα λεζηά    65,5% 

– GR43 Κξήηε     72,2% 

 

– GR25 Πεινπόλλεζνο    73,6% 

– GR41 Βόξεην Αηγαίν    74,2% 

 

Ωζηόζν, ε παξάγξαθνο 92 ησλ ΚΓΠΔ νξίδεη όηη νζάθηο ε εθαξκνγή ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ζα νδεγεί ζε κείσζε ηνπ κέγηζηνπ ύςνπο ησλ 

εληζρύζεσλ θαηά 15 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο θαη πιένλ, ε κείσζε είλαη δπλαηόλ λα 

εθαξκόδεηαη ζε δύν θάζεηο, κε κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηηαίεο 

κνλάδεο από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2007 θαη θαηά ην ππόινηπν από ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2011. Η κεηαβαηηθή απηή δηάηαμε αθνξά ηηο πεξηνρέο GR25 

Πεινπνλλήζνπ θαη GR41 Βνξείνπ Αηγαίνπ νη νπνίεο ήηαλ επηιέμηκεο γηα 

αλώηαην όξην ελίζρπζεο 50% ηελ πεξίνδν 2000-2006. Σπλεπώο, γηα ηηο ελ ιόγσ 

δύν πεξηθέξεηεο ην αλώηαην όξην ελίζρπζεο κεηώλεηαη ζε 40% ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2007 θαη ζε 30% ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011. 

3.2.  Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α): Πεπιθέπειερ 

ζηαηιζηικού ανηίκηςπος 

14. Η παξάγξαθνο 18 ησλ ΚΓΠΔ νξίδεη σο «πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθνύ αληίθηππνπ» 

πεξηθέξεηεο ηνπ επηπέδνπ NUTS ΙΙ νη νπνίεο έρνπλ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ην νπνίν 

ππεξβαίλεη ην 75 % ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25, αιιά ππνιείπεηαη ηνπ 75 % ηεο 

ΔΔ-15
5
. Σηελ Διιάδα, πξόθεηηαη γηα 3 πεξηθέξεηεο NUTS II, όπσο απνξξέεη από 

ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηνπο: 

– GR12 Κεληξηθή Μαθεδνλία   75,8% 

– GR13 Γπηηθή Μαθεδνλία   76,7% 

– GR30 Αηηηθή     78,9% 

 

                                                 

4
  Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ εθθξαζκέλν ζε Μνλάδεο Αγνξαζηηθήο Γύλακεο θαηά θεθαιή ηελ 

πεξίνδν 2000-2002. (EU-25 = 100) 

5
  Τν 75% ηνπ κέζνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο ΔΔ-15 αληηζηνηρεί, γηα ηα έηε 2000-2002, ζην 82,2% ηνπ 

θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηεο ΔΔ-25. 
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Η παξάγξαθνο 19 ησλ ΚΓΠΔ πξνβιέπεη όηη νη ελ ιόγσ πεξηθέξεηεο ζα 

παξακείλνπλ επηιέμηκεο γηα ηελ παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 

ζηνηρείν α) γηα έλα κεηαβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010.  

Η παξάγξαθνο 20 ησλ ΚΓΠΔ νξίδεη όηη ην 2010, ε Δπηηξνπή ζα επαλεμεηάζεη ηε 

ζέζε απηώλ ησλ πεξηθεξεηώλ βάζεη ηνπ ηξηεηνύο κέζνπ όξνπ ησλ πιένλ 

πξόζθαησλ δεδνκέλσλ ηεο EUROSTAT γηα ην ΑΔΠ. Δάλ ην ΑΔΠ έρεη κεησζεί 

θάησ από ην 75% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25, ε πεξηθέξεηα ζα παξακείλεη 

επηιέμηκε γηα ηελ παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α). 

Δηδάιισο ζα ππαρζεί ζηελ παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ) 

από 1.1.2011.  

Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 44 ησλ ΚΓΠΔ ε έληαζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ 

εληζρύζεσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 30% ζε πεξηθέξεηεο ζηαηηζηηθνύ 

αληίθηππνπ έσο ηελ 1.1.2011 ελώ ε παξάγξαθνο 46 νξίδεη όηη πεξηθέξεηεο 

ζηαηηζηηθνύ αληίθηππνπ νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηελ παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 87 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν γ), από 1.1.2011 ζα είλαη επηιέμηκεο γηα αλώηαην όξην 

ελίζρπζεο 20 %. 

 

3.3. Πεπιθέπειερ ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο γ): Πεπιθέπειερ 

οικονομικήρ ανάπηςξηρ 

 

15. Οη πεξηθέξεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 25 ησλ ΚΓΠΔ 

σο εθείλεο νη πεξηθέξεηεο νη νπνίεο είραλ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ρακειόηεξν ηνπ 

75% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-15 όηαλ εγθξίζεθαλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

1998, αιιά, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο, δελ ηθαλνπνηνύλ πιένλ ηνλ 

όξν απηόλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ15. Σηελ Διιάδα, πξόθεηηαη γηα δύν πεξηθέξεηεο 

επηπέδνπ NUTS II:  GR42 Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη GR24 Σηεξεάο Διιάδαο. Η 

παξάγξαθνο 93 ησλ ΚΓΠΔ πξνβιέπεη όηη ε κείσζε ηεο κέγηζηεο έληαζεο 

ελίζρπζεο ζηηο πεξηθέξεηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε δύν θάζεηο κε κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 10 % ηελ 1.1.2007 θαη ηειηθή κείσζε 

ην αξγόηεξν ηελ 1.1.2011. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 47 ησλ ΚΓΠΔ ην 

αλώηαην όξην ελίζρπζεο γηα πεξηθέξεηεο ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν 

γ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη θαηά θαλόλα ην 15%. Η παξάγξαθνο 47 ησλ ΚΓΠΔ 

πξνβιέπεη επίζεο όηη ην πνζνζηό απηό κεηώλεηαη ζε 10 % γηα ηηο πεξηθέξεηεο πνπ 

αθελόο έρνπλ ΑΔΠ αλώηεξν ηνπ 100 % ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25 θαη αθεηέξνπ 

αλεξγία ρακειόηεξε από ηνλ κέζνλ όξν ηεο ΔΔ-25, ζε επίπεδν NUTS-III. 

16. Η πεξηθέξεηα NUTS II, GR42 Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηειεί πεξηθέξεηα νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κε θαηά θεθαιή ΑΔΠ ίζν πξνο ην 87,7% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25. 

Καζώο ε πεξηθέξεηα απηή ήηαλ επηιέμηκε γηα αλώηαην όξην ελίζρπζεο  40% ηελ 

πεξίνδν 2000-2006, ηα πξνηεηλόκελα αλώηαηα όξηα, 30% ηελ 1.1.2007 θαη 15% 

ηελ 1.1.2011, αληαπνθξίλνληαη ζηα όζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 93 θαη 47 

ησλ ΚΓΠΔ.  

17.  Η πεξηθέξεηα NUTS II, GR24 Σηεξεάο Διιάδαο απνηειεί πεξηθέξεηα 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε θαηά θεθαιή ΑΔΠ ίζν πξνο ην 105,2% ηνπ κέζνπ 

όξνπ ηεο ΔΔ-25 αιιά κε πςειόηεξν πνζνζηό αλεξγίαο  από ηνλ κέζν όξν ηεο 

ΔΔ-25. Δλώ ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο GR42 Ννηίνπ Αηγαίνπ νη ειιεληθέο 

αξρέο είραλ πξνηείλεη αλώηαηα όξηα ελίζρπζεο ζην επίπεδν NUTS II, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο GR24 Σηεξεάο Διιάδαο ηα πξνηεηλόκελα αλώηαηα 

όξηα ελίζρπζεο δηαθνξνπνηνύληαη ζε επίπεδν NUTS III από 1εο Ιαλνπαξίνπ 
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2011. Καζώο ε πεξηθέξεηα απηή ήηαλ επηιέμηκε γηα αλώηαην όξην ελίζρπζεο  

40% ηελ πεξίνδν 2000-2006, ηα πξνηεηλόκελα αλώηαηα όξηα, 30% ηελ 1.1.2007 

θαη 15% ηελ 1.1.2011, αληαπνθξίλνληαη ζηα όζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 93 

θαη 47 ησλ ΚΓΠΔ.  

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνζεκείσζεο 45 ησλ ΚΓΠΔ, είλαη δπλαηόλ λα 

επηηξαπεί πςειόηεξε ελίζρπζε ζηελ πεξίπησζε κηαο πεξηθέξεηαο επηπέδνπ 

NUTS-III ή ρακειόηεξνπ ε νπνία γεηηληάδεη κε πεξηθέξεηα ηνπ άξζξνπ 87 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) εθόζνλ ηνύην είλαη αλαγθαίν έηζη ώζηε ε δηαθνξά 

κεηαμύ ησλ δύν πεξηθεξεηώλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 20%. Οη πεξηθέξεηεο NUTS 

III, GR243 Δπξπηαλίαο θαη GR245 Φσθίδαο γεηηληάδνπλ κε  ηελ πεξηθέξεηα 

NUTS II GR23 Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία είλαη επηιέμηκε βάζεη ηεο παξέθθιηζεο 

ηνπ άξζξνπ 87 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) κε αλώηαην όξην ελίζρπζεο 40%. Ωο εθ 

ηνύηνπ, ην αλώηαην όξην ελίζρπζεο γηα ηηο ελ ιόγσ δύν πεξηθέξεηεο NUTS III 

δύλαηαη λα απμεζεί ζε 20%. 

Σπλεπάγεηαη όηη γηα ηηο πέληε πεξηθέξεηεο NUTS III πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πεξηθέξεηα επηπέδνπ  NUTS II, GR24 Σηεξεάο Διιάδαο, πξέπεη λα ηζρύνπλ νη 

θάησζη κέγηζηεο εληάζεηο ελίζρπζεο: 

   Μέγηζηε έληαζε ελίζρπζεο από  1.1.2007 1.1.2011 

– GR241 Βνησηία  30%  15% 

– GR242 Δύβνηα   30%  15% 

– GR244 Φζηώηηδα  30%  15% 

– GR243 Δπξπηαλία  30%  20% 

– GR245 Φσθίδα  30%  20% 

 

3.4. Γενικέρ διαηάξειρ ηος σάπηη 

18. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 49 ησλ ΚΓΠΔ όιεο νη πξναλαθεξόκελεο κέγηζηεο  

εληάζεηο ελίζρπζεο είλαη δπλαηόλ λα πξνζαπμεζνύλ θαηά 20 %, ζε ΑΙΔ, γηα ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαη θαηά 10 % γηα ηηο κεζαίεο. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 67 ησλ ΚΓΠΔ δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνζαύμεζεο ζε ΜΜΔ 

γηα επελδπηηθά ζρέδηα ησλ νπνίσλ νη επηιέμηκεο δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα 50 εθαη. 

επξώ.   

19. Ωο εθ ηνύηνπ, νη κέγηζηεο εληάζεηο ελίζρπζεο γηα θνηλνπνηνύκελεο από ηελ 

Διιάδα πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο εληζρύζεηο ηελ πεξίνδν 2007-2013 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο κέγηζηεο εληάζεηο πνπ επηηξέπνληαη βάζεη ησλ ΚΓΠΔ. 

20. Η Δπηηξνπή ππελζπκίδεη όηη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ησλ ΚΓΠΔ, απηέο νη 

κέγηζηεο εληάζεηο ελίζρπζεο ηζρύνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ην κάξθεηηλγθ ησλ 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ κόλν ζην βαζκό πνπ απηό θαζνξίδεηαη ζηηο Κνηλνηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο
6
, ή 

νηνδήπνηε άιιν δηάδνρν έγγξαθν.  

                                                 

6
 ΔΔ C 28 ηεο 1.2.2000, ζ. 2, Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις 

κοινοτικές κατεσθσντήριες γραμμές για τις κρατικές ενιστύσεις στον τομέα της 
γεωργίας, ΔΔ  C232, 12.8.2000 ζ. 17.  
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21. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη ηηο αθόινπζεο δεζκεύζεηο εθ κέξνπο ησλ ειιεληθώλ 

αξρώλ ζηελ θνηλνπνίεζε: 

(a) Οη ειιεληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ όηη όια ηα ζρέδηα ρνξήγεζεο 

πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ ζα θνηλνπνηνύληαη ζηελ Δπηηξνπή βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 88 παξάγξαθνο 3 ηεο Σπλζήθεο, είηε σο θαζεζηώηα ελίζρπζεο 

είηε σο κεκνλσκέλεο θνηλνπνηήζεηο εθηόο εάλ ηζρύεη θαλνληζκόο 

απαιιαγήο. 

(b) Οη ειιεληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ όηη όιεο νη πεξηθεξεηαθέο επελδπηηθέο 

εληζρύζεηο ζα ηεξνύλ ηα αλώηαηα όξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε 

πεξηθέξεηα ζηνλ ράξηε πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ πνπ δεκνζηεύεηαη από 

ηελ Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξνύζαο  θνηλνπνίεζεο. 

(c) Οη ειιεληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ όηη γηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα ηα 

αλώηαηα όξηα πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ εθάζηνηε πεξηθέξεηα  ζηνλ ράξηε 

πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ πνπ δεκνζηεύεηαη από ηελ Δπηηξνπή δπλάκεη 

ηεο παξνύζαο θνηλνπνίεζεο ζα πξνζαξκόδνληαη βάζεη ηνπ καζεκαηηθνύ 

ηύπνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν 67 ησλ ΚΓΠΔ. 

(d) Οη ειιεληθέο αξρέο επηβεβαίσζαλ όηη όια ηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα 

γηα ηα νπνία ην πνζό ηεο πξνηεηλόκελεο ελίζρπζεο ππεξβαίλεη ην κέγηζην 

επηηξεπόκελν πνζό ελίζρπζεο πνπ δύλαηαη λα ιάβεη κηα επέλδπζε κε 

επηιέμηκεο δαπάλεο ύςνπο 100 εθαη. επξώ βάζεη ηεο θιίκαθαο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 67 ησλ ΚΓΠΔ, ζα θνηλνπνηνύληαη κεκνλσκέλα 

ζηελ Δπηηξνπή. 

3.5. Καηάλληλα μέηπα 

22. Με επηζηνιή ηεο 6εο Μαξηίνπ 2006, αξηζ. D/(06)224, ε Δπηηξνπή πξόηεηλε 

θαηάιιεια κέηξα ζηηο ειιεληθέο αξρέο κε ηα νπνία, κεηαμύ άιισλ, ε ηζρύο ησλ 

πθηζηάκελσλ θαζεζηώησλ πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ πεξηνξίδεηαη έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2006. Οη ειιεληθέο αξρέο δέρζεθαλ ηα ελ ιόγσ θαηάιιεια κέηξα 

άλεπ όξσλ κε ηειενκνηνηππία ηεο 5εο Απξηιίνπ 2006, θαηαρσξεζείζα  ζηελ 

Δπηηξνπή ζηηο 7 Απξηιίνπ 2006 

4. ΑΠΟΦΑΗ 

23. Ωο εθ ηνύηνπ, ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη όηη: 

– Ο ειιεληθόο ράξηεο πεξηθεξεηαθώλ εληζρύζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-

2013 όπσο έρεη ζην Παξάξηεκα, είλαη ζπκβηβάζηκνο κε ηελ ζπλζήθε ΔΚ 

δεδνκέλνπ όηη πιεξνί ηνπο όξνπο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ζρεηηθά 

κε ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο πεξηθεξεηαθνύ ραξαθηήξα 2007-2013. Οη 

ράξηεο ηζρύεη από 1εο Ιαλνπαξίνπ 2007 έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013.  

– Τν 2010 ζα επαλεμεηαζζεί ε θαηάζηαζε ησλ πεξηθεξεηώλ ζηαηηζηηθνύ 

αληίθηππνπ, GR12 Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, GR13 Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

GR30 Αηηηθήο, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 20 ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εληζρύζεηο.  
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– Ο ράξηεο, όπσο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ζα 

δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τν 

πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο επηζηνιήο ζηελ απζεληηθή γιώζζα ζα 

δεκνζηεπζεί ζηνλ δηθηπαθό ηόπν:   

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm 

Οπνηνδήπνηε  εξώηεκα  ζρεηηθά κε ηελ παξνύζα επηζηνιή πξέπεη λα ζηαιεί κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία  (fax) ζηελ εμήο δηεύζπλζε: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Directorate for State Aid I 

State Aid Greffe 

B – 1049 Brussels 

Αξηζ. θαμ: 0032.2.296 12 42 

Μεηά ηηκήο, 

Γηα ηελ Δπηηξνπή 

Neelie KROES 

Μέινο ηεο Δπηηξνπήο 
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Παξάξηεκα ηεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε N 408/2006 

 

Καηεςθςνηήπιερ γπαμμέρ ζσεηικά με ηιρ κπαηικέρ ενιζσύζειρ πεπιθεπειακού 

σαπακηήπα 2007-2013: 

(Δ C 54 της 4.3.2006, σ. 13) 

ΕΛΛΑΔΑ – Χάπηηρ  πεπιθεπειακών ενιζσύζεων για ηην πεπίοδο 1.1.2007-

31.12.2013 

(Δγθξίζεθε από ηελ Δπηηξνπή ζηηο 31.VIII.2006) 

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ ) 

                   (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙΙ ) 

Ανώηαηο όπιο πεπιθεπειακών επενδςηικών ενιζσύζεων1 

(για μεγάλερ επισειπήζειρ) 

1.1.2007-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2013 

   

1. Πεπιθέπειερ επιλέξιμερ ππορ ενίζσςζη βάζει ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α) 

ηηρ ςνθήκηρ ΕΚ, έωρ ηιρ 31.12.2013 

GR11 ANATOΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 40% 40% 

GR21 ΗΠΔΙΡΟ 40% 40% 

GR23 ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 40% 40% 

   

GR14 ΘΔΑΛΙΑ 30% 30% 

GR22 ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ 30% 30% 

GR43 ΚΡΗΣΗ 30% 30% 

   

GR25 ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 40% 30% 

GR41 ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 40% 30% 

2. Πεπιθέπειερ επιλέξιμερ ππορ ενίζσςζη βάζει ηος άπθπος 87 παπάγπαθορ 3 ζηοισείο α) 

ηηρ ςνθήκηρ ΕΚ, έωρ ηιρ 31.12.20102 

    (Πεπιθέπειερ ζηαηιζηικού ανηίκηςπος) 

GR12 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ   30% 20% 

GR13 ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  30% 20% 

GR30 ΑΣΣΙΚΗ  30% 20% 

3. Πεπιθέπειερ επιλέξιμερ ππορ ενίζσςζη ωρ πεπιθέπειερ οικονομικήρ ανάπηςξηρ βάζει ηος άπθπος 87 

παπάγπαθορ 3 ζηοισείο γ) ηηρ ςνθήκηρ ΕΚ 

GR42 ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 30% 15% 

GR24 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ   

GR 241 ΒΟΙΩΤΙΑ 30% 15% 

GR244 ΦΘΙΩΤΙΓΑ 30% 15% 

GR242 ΔΥΒΟΙΑ  30% 15% 

   

GR245 ΦΩΚΙΓΑ 30% 20% 

GR243EYRYTANIA 30% 20% 

 

1. Γηα επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηα 50 εθαη. επξώ, ην αλώηαην απηό 

όξην πξνζαπμάλεηαη θαηά 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαη θαηά 20 
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εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο ζύζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ  (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Γηα κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα κε επηιέμηκεο δαπάλεο 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 50 εθαη. επξώ, ην αλώηαην όξην πξνζαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 67 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο πεξηθεξεηαθνύ 

ραξαθηήξα 2007-2013.  

2. Μηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο ελ ιόγσ πεξηθέξεηεο ζα παξακείλνπλ επηιέμηκεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 87 

παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν α) θαη ην αλώηαην όξην γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2011-31.12.2013 ζα απμεζεί ζε  

30% εάλ ε επαλεμέηαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2010 δείμεη όηη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ ηνπο έρεη 

κεησζεί θάησ από ην 75% ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ΔΔ-25.     


