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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 

σχετικά με την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 που αφορούν τους εθνικούς χάρτες 

περιφερειακών ενισχύσεων, των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με 
τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικού κινδύνου, των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις 
κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, των 

κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης 
και αναδιάρθρωσης και της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια για την 
ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την 

προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
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σχετικά με την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για τις 
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 που αφορούν τους εθνικούς χάρτες 

περιφερειακών ενισχύσεων, των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με 
τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης 
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(1) Οι ακόλουθοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας του 2012 για τον εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων πρόκειται 
να λήξουν στα τέλη του 2020: 
- Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-

20201 που αφορούν τους εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων·  
- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση 

των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου2· 
- Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 

περιβάλλοντος και της ενέργειας3· 
- Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης4· και 
- Ανακοίνωση περί σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος5. 

(2) Για να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα και η ασφάλεια δικαίου, ενώ παράλληλα θα 
προετοιμάζεται η ενδεχόμενη μελλοντική επικαιροποίηση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών 
ενισχύσεων, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση σε δύο φάσεις.  

(3) Πρώτον, η Επιτροπή θα παρατείνει την περίοδο ισχύος των εν λόγω κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα έληγαν στο τέλος του 
2020, κατά δύο επιπλέον έτη, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Δεύτερον, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή 
θα αξιολογήσει τους εν λόγω κανόνες σε συνδυασμό με άλλους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών 

                                                 
1  Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020, ΕΕ C 209 της 

23.7.2013, σ. 1-45. 
2  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΕΕ C 19 της 22.1.2014, σ. 4-
34. 

3  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1-55. 

4  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη 
διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, EE C 249 της 
31.7.2014, σ. 1-28. 

5  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά 
των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, ΕΕ C 188 της 20.6.2014, σ. 4-12. 
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ενισχύσεων. Στις 7 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή δρομολόγησε την αξιολόγηση των 
προαναφερθέντων κανόνων υπό μορφή «ελέγχου καταλληλότητας». Σε αυτή τη βάση, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει στο μέλλον αν θα παρατείνει περαιτέρω ή 
ενδεχομένως θα επικαιροποιήσει τους προαναφερθέντες κανόνες. 

(4) Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο του ελέγχου καταλληλότητας και το γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων δεν θα είναι διαθέσιμα πριν από τις αρχές του 
2020, δεν μπορεί να ληφθεί εγκαίρως απόφαση πολιτικής σχετικά με τον σχεδιασμό 
των κανόνων για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και η σταθερότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τους 
εφαρμοστέους κανόνες μετά το 2020. Επομένως, η παράταση θα επιτρέψει την 
κατάλληλη αξιολόγηση των κανόνων και θα διασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη 
σταθερότητα των κανόνων για τα κράτη μέλη. 
 

(5) Ως εκ τούτου, είναι εύλογη μια βραχυπρόθεσμη παράταση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις που λήγουν στο τέλος του 2020, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθή 
αξιολόγηση των κανόνων από την Επιτροπή και να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα 
και η σταθερότητα για τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.  

(6) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή παρατείνει την περίοδο ισχύος των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 
2014-2020 που αφορούν τους εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των 
επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας, των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
διάσωσης και αναδιάρθρωσης και της ανακοίνωσης περί σημαντικών έργων κοινού 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

(7) Όσον αφορά τους εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, η Επιτροπή καλεί τα 
κράτη μέλη να κοινοποιήσουν την παράταση της ισχύος των οικείων εθνικών χαρτών 
περιφερειακών ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν 
προσαρμογή των οικείων εθνικών χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 
μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται παρακάτω. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει περιορισμένες αλλαγές 
στους εγκεκριμένους εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 
τροποποιούνται ως εξής. Μετά την παράγραφο 178, παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι:  

«178 1 Εν όψει της λήξης της ισχύος των εθνικών χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων 
στις 31.12.2020, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την 
πρόθεσή τους να παρατείνουν την ισχύ των οικείων εθνικών χαρτών περιφερειακών 
ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιφέρουν περιορισμένες τροποποιήσεις στους 
εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που αναφέρεται παρακάτω. 
 
178 2 Για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2022, η 
Επιτροπή θα καταρτίσει, μέχρι τον Ιούνιο του 2020, τον κατάλογο των περιφερειών 
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NUTS 2 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75 % του μέσου όρου της ΕΕ6, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών και θα δημοσιεύσει 
ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Η Επιτροπή θα εξετάσει 
τότε κατά πόσον είναι δυνατόν οι εν λόγω προσδιορισμένες περιφέρειες να καταστούν 
επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 
στοιχείο α) της Συνθήκης, καθώς και το επίπεδο της έντασης της ενίσχυσης που 
αντιστοιχεί στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους. Επίσης, η Επιτροπή θα προσαρμόσει τότε το 
επίπεδο της έντασης ενίσχυσης των περιφερειών NUTS 2 που περιλαμβάνονται ήδη στο 
παράρτημα Ι των κατευθυντήριων γραμμών ως περιοχές «α», σε περίπτωση που το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ τους δικαιολογεί υψηλότερη ένταση ενίσχυσης. Εάν οι 
νεοπροσδιορισθείσες περιφέρειες NUTS 2 με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 75 % του 
μέσου όρου της ΕΕ χαρακτηρίζονται ως περιοχές «γ» στον εθνικό χάρτη περιφερειακών 
ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για την περίοδο 2014-2020, το ποσοστό 
της συγκεκριμένης κατανομής του πληθυσμού για τις περιοχές «γ» που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι7 των κατευθυντήριων γραμμών θα προσαρμοστεί αναλόγως8. Η Επιτροπή 
θα δημοσιεύσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι έως τον Ιούνιο του 
2020. 
 
178 3 Ένα κράτος μέλος δύναται, τηρουμένης της προσαρμοσμένης ειδικής κατανομής 
για περιοχές «γ», να τροποποιήσει τον κατάλογο των περιοχών «γ» που 
περιλαμβάνονται στον εθνικό περιφερειακό χάρτη του για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 50 % της προσαρμοσμένης κάλυψης «γ».  
 
178 4 Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν στην 
Επιτροπή την πρόθεσή τους να παρατείνουν τους εθνικούς χάρτες περιφερειακών 
ενισχύσεων και/ή τυχόν τροποποιήσεις των οικείων εθνικών χαρτών περιφερειακών 
ενισχύσεων που προκύπτουν από τη συμπερίληψη πρόσθετων περιοχών «α», την 
προσαρμογή της έντασης ενίσχυσης στις υφιστάμενες περιοχές «α» και την ανταλλαγή 
περιοχών «γ». 
178 5 Μετά την έγκριση της παράτασης των εθνικών χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα κράτη μέλη ενδέχεται να αποφασίσουν να παρατείνουν 
τα υφιστάμενα καθεστώτα που εγκρίθηκαν με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές. Οποιαδήποτε παράταση των εν λόγω καθεστώτων πρέπει να κοινοποιείται 
στην Επιτροπή σε εύθετο χρόνο πριν από την ημερομηνία λήξης τους.» 

- Η παράγραφος 174 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
 

                                                 
6  Σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης που 

δημοσίευσε η Eurostat σε επίπεδο NUTS 2 βάσει του μέσου όρου της τριετίας. 
7  Όπως τροποποιήθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I των 

κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2014-
2020. C/2016/3514, ΕΕ C 231 της 25.6.2016, σ. 1-18. 

8  Το προσαρμοσμένο ανώτατο όριο του πληθυσμού θα υπολογίζεται με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα 
που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του αρχικού χάρτη. Η προσαρμοσμένη κατανομή του 
πληθυσμού για τις περιοχές «γ» επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του πληθυσμού των περιοχών αυτών που 
περιλαμβάνονταν στους εθνικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων ως περιοχές «γ» κατά την περίοδο 
μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2017 και 31ης Δεκεμβρίου 2020 και μπορεί να καταστούν επιλέξιμες για 
περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης για την περίοδο 
μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2022. 
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«Η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις αρχές που διατυπώνονται στις παρούσες κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση της συμβατότητας του συνόλου των ενισχύσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που πρόκειται να χορηγηθούν από την 1η 
Ιουλίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022».  
 

- Η παράγραφος 108 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
 
«Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται για τη χρονική περίοδο έως το 
2022. Ωστόσο, πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος για την επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο πλαίσιο για το 2030. Ιδίως, αναμένεται ότι κατά την περίοδο 2020-
2030 οι προσδιορισθείσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καταστούν ανταγωνιστικές 
σε επίπεδο δικτύου μεταφοράς, πράγμα που συνεπάγεται ότι οι επιδοτήσεις και οι 
απαλλαγές από αρμοδιότητες εξισορρόπησης θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά κατά 
φθίνοντα τρόπο. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συνάδουν με τον στόχο αυτό και 
διασφαλίζουν τη μετάβαση σε μία παράδοση συμφέρουσα από άποψη κόστους-οφέλους 
μέσω αγορακεντρικών μηχανισμών».  
 

- Η παράγραφος 246 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
 
«Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2014 και 
θα αντικαταστήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος της 1ης Απριλίου 2008. Θα εφαρμόζονται μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2022». 

 
- Η παράγραφος 135 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

διάσωσης και αναδιάρθρωσης αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 
«Η Επιτροπή θα εφαρμόζει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές από την 1η 
Αυγούστου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022». 

 
- Η παράγραφος 50 της ανακοίνωσης περί σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού 

ενδιαφέροντος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 
«Η παρούσα ανακοίνωση θα εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2014 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2022». 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG

