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Επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει την πρόταση αναθεώρησης των κατευθυντήριων 

γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις 

Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι να αποσαφηνίσει τον στόχο και το πεδίο της πρότασης 

αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις (στο εξής: ΚΓΠΕ). 

Συνοδεύει τη διαβούλευση σχετικά με την πρόταση για τις ΚΓΠΕ, η οποία θα διαρκέσει 10 

εβδομάδες.  

Πολίτες, οργανισμοί και δημόσιες αρχές καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την 

πρόταση της Επιτροπής για τις νέες ΚΓΠΕ. Πέραν της διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί 

συνάντηση με τα κράτη μέλη ώστε να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο 

κατευθυντήριων γραμμών.  

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει βάσει της αγγλικής έκδοσης του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών. Οι 

μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ θα προστεθούν σταδιακά στον δικτυακό τόπο μετά την 

ολοκλήρωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε 

ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς αν η απάντησή τους είναι εμπιστευτική. Στην 

περίπτωση αυτή, θα πρέπει να παρασχεθεί επίσης μη εμπιστευτική εκδοχή της απάντησης, η οποία 

μπορεί να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού. 

1. Πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από σημαντικές περιφερειακές διαφορές όσον αφορά την 

οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία, οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να επιδεινωθούν από 

τις οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. Οι περιφερειακές 

ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιφερειών της 

Ένωσης, με παράλληλη εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. 

Αποτελούν σημαντικό μέσο το οποίο χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης.   

Η τρέχουσα αρχιτεκτονική του πλαισίου των περιφερειακών ενισχύσεων αποτελείται από τέσσερα 

στοιχεία: 

 τις διατάξεις της Συνθήκης1 που ορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) και στο 

άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·  

 τις διατάξεις για τις περιφερειακές ενισχύσεις που περιέχονται στον γενικό κανονισμό 

απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ)2· 

 τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 

(ΚΓΠΕ)3· και  

 τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2014-2020, οι οποίοι εγκρίθηκαν στο 

σύνολό τους με αποφάσεις της Επιτροπής. 

Στις ΚΓΠΕ, η Επιτροπή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιφερειακές ενισχύσεις 

μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά και ορίζει τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τους όρους του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και 

γ) της Συνθήκης. Οι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων καθορίζουν τις περιφέρειες που είναι 

επιλέξιμες για ενίσχυση (ενισχυόμενες περιφέρειες). 

                                                           
1 Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2 Βλέπε ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1. Το 2017 ο ΓΚΑΚ τροποποιήθηκε (ΕΕ L 156 της 20.6.2017, σ. 1). 
3 Βλέπε ΕΕ C 209 της 23.7.2013, σ. 1. Στις 2 Ιουλίου 2020 εγκρίθηκε παράταση των ΚΓΠΕ για ένα έτος έως το 

τέλος του 2021.  
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Το 2019 η Επιτροπή δρομολόγησε αξιολόγηση του πλαισίου των περιφερειακών ενισχύσεων στο 

πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας4 της δέσμης μέτρων του 2012 για τον εκσυγχρονισμό των 

κρατικών ενισχύσεων, προκειμένου να αξιολογήσει αν οι κατευθυντήριες γραμμές για τις 

περιφερειακές ενισχύσεις εξακολουθούσαν να είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα προέκυψε ότι οι κανόνες ήταν καταρχήν αποτελεσματικοί, αλλά ότι 

απαιτούνται ορισμένες ακριβείς προσαρμογές για τη μετέπειτα περίοδο. 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία, στην οποία περιγράφονται οι πολιτικές που θα καταστήσουν την Ευρώπη την πρώτη 

ήπειρο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον κόσμο έως το 2050. Για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας απαιτείται ανάληψη δράσης από όλους τους τομείς. Επιπλέον, στις 19 

Φεβρουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, η οποία έχει ως στόχο να 

καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό λειτουργικό για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 

2050. Αυτή η διττή μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία απαιτεί επίσης την εναρμόνιση 

των ισχυόντων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή εξακολουθεί να μελετά και να 

αξιολογεί πρόσθετα μέτρα στον τομέα της επιβολής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, τα 

οποία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας· τα μέτρα αυτά 

πρέπει να βασίζονται σε σαφή και αντικειμενικά κριτήρια. 

Οι ΚΓΠΕ 2014-2020 πρόκειται να λήξουν στο τέλος του 2020 και παρατάθηκαν, στις 2 Ιουλίου 2020, 

έως το τέλος του 20215. Οι νέες ΚΓΠΕ προβλέπεται να εγκριθούν στις αρχές του 2021, ώστε να δοθεί 

στα κράτη μέλη επαρκής χρόνος για την κατάρτιση και την κοινοποίηση των οικείων χαρτών 

περιφερειακών ενισχύσεων, δεδομένης της προβλεπόμενης έναρξης ισχύος των νέων ΚΓΠΕ στις 

αρχές του 2022. 

Οι διατάξεις του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας 

διαβούλευσης. Ωστόσο, οι διατάξεις αξιολογήθηκαν επίσης στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας 

που βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το τρίτο τρίμηνο του 2020. Στις 2 

Ιουλίου 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε την τριετή παράταση του ΓΚΑΚ έως το τέλος του 20236. 

2. Προτεινόμενες αλλαγές στο σχέδιο κειμένου των αναθεωρημένων κατευθυντήριων 

γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις 

 

Η αναθεώρηση των ΚΓΠΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα7, τα 

αποδεικτικά στοιχεία και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ΚΓΠΕ 

2014-2020, συμπεριλαμβανομένης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη8, μελέτης αναδρομικής 

αξιολόγησης9 και δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με όλους τους κανόνες που καλύπτονται από τον 

έλεγχο καταλληλότητας10, σε συνδυασμό με την εμπειρία της Επιτροπής που απορρέει από την 

πρακτική της. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να προσαρμοστούν στις τρέχουσες 

οικονομικές συνθήκες και να λάβουν υπόψη τις νέες προτεραιότητες πολιτικής, όπως την Πράσινη 

Συμφωνία και την ψηφιακή στρατηγική.  

                                                           
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_182  
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1247 
7 Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής δεν είχε δημοσιευτεί ακόμη κατά την έναρξη της 

διαβούλευσης. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_182
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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Δεδομένου του χαρακτήρα τους ως ήδη υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και κατόπιν των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, οι ΚΓΠΕ θεωρούνται γενικά κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο 

σκοπό. Γίνονται περιορισμένες μόνο αλλαγές στις ισχύουσες ΚΓΠΕ και δεν υπάρχουν σημαντικές 

επιλογές πολιτικής που πρέπει να αξιολογηθούν σε χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία, ως εκ 

τούτου, δεν κρίθηκε αναγκαία για την παρούσα πρωτοβουλία.  

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές αναθεωρούνται με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:  

 Οι ΚΓΠΕ εγκρίθηκαν το 2013, λίγους μήνες πριν από τον ΓΚΑΚ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων, οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν για 

λόγους συνέπειας και σαφήνειας. Συνεπώς, η ορολογία, οι ορισμοί κ.λπ. εναρμονίζονται όσο 

το δυνατόν περισσότερο με τον ΓΚΑΚ. Υπάρχουν επίσης περιορισμένες αλλαγές στη δομή 

του κειμένου για τη βελτίωση της λογικής, την εξάλειψη των επαναλήψεων κ.λπ. Επιπλέον, 

γίνεται επικαιροποίηση των ενοτήτων σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαφάνεια, ώστε να 

υπάρχει συνέπεια μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 

 Οι ΚΓΠΕ εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους τομείς που καλύπτονται από ειδικές 

κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις και τομείς που αντιμετώπιζαν 

διαχρονικά διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, συγκεκριμένα τους τομείς του 

χάλυβα και των συνθετικών ινών. Οι εξαιρέσεις τομέων από το σημείο 10 των ισχυουσών 

ΚΓΠΕ επικαιροποιούνται λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των τομέων και της αγοράς. Ως 

εκ τούτου, δεν εξαιρείται πλέον ο τομέας των συνθετικών ινών, δεδομένου ότι τα 

προκαταρκτικά αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας δείχνουν ότι ο εν λόγω τομέας 

δεν χαρακτηρίζεται πλέον από διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Αντιθέτως, 

η εξαίρεση του τομέα του χάλυβα φαίνεται να εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη. Η 

παραγωγή λιγνίτη και άνθρακα δεν θεωρείται συμβατή με την εσωτερική αγορά καθώς οι 

επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν συνάδουν με τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας: ως εκ τούτου, προτείνεται να εξαιρεθεί ο τομέας αυτός από το πεδίο 

εφαρμογής των μελλοντικών ΚΓΠΕ. Τέλος, καταργήθηκε η δυνατότητα χορήγησης 

ενισχύσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών σε ευρυζωνικές και ερευνητικές υποδομές, 

δεδομένου, αφενός, ότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει να γίνεται πραγματική χρήση αυτών των 

διατάξεων και, αφετέρου, ότι υπάρχουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές11 και για τους δύο 

τομείς, οι οποίες τελούν επίσης υπό διαδικασία αναθεώρησης ώστε να παραμείνουν 

κατάλληλες για τους στόχους πολιτικής της Επιτροπής. Συνεπώς, κρίνεται προτιμότερο κάθε 

ενίσχυση στους δύο αυτούς τομείς να διέπεται από τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές. 

 Οι ΚΓΠΕ καθορίζουν τους όρους για την επιλογή των επιλέξιμων για ενίσχυση περιφερειών 

που θα περιλαμβάνονται στους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων. Γενικά, το πρώτο στοιχείο 

που απαιτείται για την κατάρτιση των χαρτών είναι ο προσδιορισμός του σημείου αφετηρίας 

της συνολικής πληθυσμιακής κάλυψης, που καθορίζει το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού 

της ΕΕ που θα καλυφθεί από τις ενισχυόμενες περιφέρειες. Στα στάδια που ακολουθούν, οι 

ενισχυόμενες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές «α» και προκαθορισμένες περιοχές 

«γ» καθορίζονται από την Επιτροπή βάσει της μεθοδολογίας που προσδιορίζεται στις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις και βάσει των πλέον πρόσφατων 

διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων για το ΑΕΠ και την ανεργία. Η μεθοδολογία αυτή, η 

οποία εφαρμόστηκε κατά τον σχεδιασμό των περιφερειακών χαρτών το 2013 και, σε πιο 

περιορισμένο βαθμό, κατά την ενδιάμεση επανεξέταση των χαρτών, ήταν αποτελεσματική 

και δεν αποτέλεσε αντικείμενο ουσιαστικής κριτικής. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 

μεθοδολογία να παραμείνει αμετάβλητη. Ωστόσο, οι σημερινοί χάρτες περιφερειακών 

                                                           
11 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων όσον 

αφορά την ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ C 25 της 26.1.2013, σ. 1)· Πλαίσιο σχετικά με τις 

κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (ΕΕ C 198 της 27.6.2014, σ. 1).  
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ενισχύσεων καταρτίστηκαν βάσει των στατιστικών στοιχείων της περιόδου 2008-2010 και, 

ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την οικονομική πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, 

η κάλυψη των περιφερειακών ενισχύσεων, οι περιοχές «α» και οι προκαθορισμένες περιοχές 

«γ» επικαιροποιούνται βάσει της μεθοδολογίας που αναφέρεται ανωτέρω, με βάση τα πλέον 

πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ και την ανεργία, κάτι που συνάδει με τη 

διαδικασία της τελευταίας περιόδου. Το ανώτατο όριο του πληθυσμού έχει οριστεί σε 47 %. 

Οι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων θα ισχύουν για την περίοδο 2022-2027.  

Όσον αφορά τις οικονομικές διαταραχές που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης της νόσου 

COVID-19, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή πιο στοχευμένα μέσα. Παράλληλα, οι 

κλυδωνισμοί που προκάλεσε η πανδημία ενδέχεται να έχουν πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις σε 

ορισμένες περιφέρειες. Την παρούσα χρονική στιγμή είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί ο 

μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος της κρίσης λόγω της νόσου COVID-19, 

καθώς και οι περιφέρειες που θα πληγούν ιδιαίτερα. Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών 

που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, η 

Επιτροπή σχεδιάζει ενδιάμεση επανεξέταση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων το 2024, 

στην οποία θα ληφθούν υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2020 έως 2022.  

 Οι ισχύουσες διατάξεις για την ένταση των ενισχύσεων που περιλαμβάνονται στις ΚΓΠΕ 

βασίζονται στην υπόθεση ότι οι υψηλές εντάσεις ενισχύσεων δικαιολογούνται σε περιφέρειες 

με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί η κάλυψη της υστέρησης από 

τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οι ισχύουσες ΚΓΠΕ εισήγαγαν γενικευμένη μείωση 

των ανώτατων ορίων έντασης ενισχύσεων για όλες τις κατηγορίες περιφερειών, πλην εκείνων 

που βρίσκονται σε χείριστη κατάσταση. Οι λόγοι ήταν, μεταξύ άλλων, η μείωση των 

ενδοενωσιακών ανισοτήτων και η αυξημένη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς (στο 

πλαίσιο της οποίας η ενίσχυση που χορηγείται σε έναν τόπο είναι πιθανότερο να γίνει 

αισθητή αλλού). Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, οι ΚΓΠΕ ήταν αποτελεσματικές 

και κατέστη δυνατή η περαιτέρω μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Στο προτεινόμενο 

σχέδιο, οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων αυξήθηκαν και πάλι στα επίπεδα των προηγούμενων 

ΚΓΠΕ ώστε να υποστηριχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της 

ψηφιακής στρατηγικής, με την παροχή πρόσθετων κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις σε 

αυτές τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων από μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές «α».   

 Ταυτόχρονα, επειδή διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση ενισχύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις δεν 

ήταν πιθανό να λειτουργήσει ως κίνητρο για επενδύσεις, οι ΚΓΠΕ επέτρεπαν τη χορήγηση 

ενισχύσεων για επενδύσεις μεγάλων επιχειρήσεων σε περιοχές «γ» σε μικρότερο βαθμό 

απ’ ό,τι για επενδύσεις από ΜΜΕ. Πράγματι, οι ισχύουσες ΚΓΠΕ περιορίζουν τη δυνατότητα 

χορήγησης ενισχύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές «γ» σε αρχικές επενδύσεις οι 

οποίες φέρνουν νέες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή (επενδύσεις σε αναξιοποίητες 

περιοχές· διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα). Οι ισχύουσες ΚΓΠΕ εισήγαγαν τη δυνατότητα 

χορήγησης ενισχύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις σε περιοχές «γ» για τη διαφοροποίηση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων για νέες καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής, με την 

επιφύλαξη κοινοποίησης και έγκρισης από την Επιτροπή.  

Η πρακτική της Επιτροπής δείχνει ότι μόνο σε μία περίπτωση εγκρίθηκαν «νέες καινοτομίες 

στις διαδικασίες παραγωγής» κατά τη διάρκεια της εξαετούς εφαρμογής των ΚΓΠΕ. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που αντλήθηκαν από την εξωτερική μελέτη 

αξιολόγησης και τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν κατά τη διαβούλευση με ενδιαφερόμενους 

και τα κράτη μέλη, οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για επενδύσεις 

που σχετίζονται με νέες καινοτομίες στις διαδικασίες παραγωγής επιφέρουν μεγάλη 

διοικητική επιβάρυνση, με αποτέλεσμα την κατά προτίμηση χρήση άλλων τύπων ενισχύσεων. 

Προτείνεται, συνεπώς, να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη, διατηρούμενης ωστόσο της 

δυνατότητας λήψης ενισχύσεων για επενδύσεις σε αναξιοποίητες περιοχές και 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν αμφισβητήθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης. 
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 Η διαδικασία που σχετίζεται με την επιλογή των ενισχυόμενων περιφερειών περιλαμβάνει, 

μετά τον χαρακτηρισμό των περιοχών «α» και των προκαθορισμένων περιοχών «γ» από την 

Επιτροπή, την επιλογή των λεγόμενων μη προκαθορισμένων περιοχών «γ» από τα κράτη 

μέλη. Σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες (σημείο 168 των ισχυουσών ΚΓΠΕ), 

υπάρχουν πέντε –μάλλον ετερογενείς– κατηγορίες μη προκαθορισμένων περιοχών «γ»: i) οι 

δύο πρώτες ορίζονται σε συνάρτηση με τον αριθμό των κατοίκων, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 

το ποσοστό ανεργίας· ii) η τρίτη κατηγορία αφορά γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές 

(νησιά, βουνά, χερσονήσους), υπό προϋποθέσεις· iii) η τέταρτη αφορά περιφέρειες 

παρακείμενες σε περιοχή «α» ή τρίτη χώρα, υπό προϋποθέσεις· και iv) η πέμπτη αφορά 

περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μείζονα διαρθρωτική αλλαγή ή σχετικά σοβαρή ύφεση, υπό 

προϋποθέσεις.  

Τα πέντε κριτήρια του σημείου 168 των υφιστάμενων ΚΓΠΕ, με βάση τα οποία τα κράτη 

μέλη μπορούσαν να χαρακτηρίσουν μη προκαθορισμένες περιοχές «γ», έχουν διατηρηθεί, 

καθώς δεν τέθηκαν σημαντικά ζητήματα κατά τον σχεδιασμό των χαρτών περιφερειακών 

ενισχύσεων ή στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Ωστόσο, προκειμένου να 

αποφευχθεί η διπλή εργασία για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις περιοχές δίκαιης μετάβασης, 

προτείνεται τα κράτη μέλη να μπορούν να χορηγούν καθεστώς μη προκαθορισμένων 

περιοχών «γ» σε περιοχές δίκαιης μετάβασης χωρίς να παρέχουν περαιτέρω αιτιολόγηση, η 

οποία κανονικά απαιτείται για την εφαρμογή του κριτηρίου 5. Πράγματι, για τις περιοχές 

δίκαιης μετάβασης, η ύπαρξη διαρθρωτικής αλλαγής θεωρείται ότι αποδεικνύεται επαρκώς 

στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδίου δίκαιης μετάβασης. 

Εκτός από τις αλλαγές που προτείνονται ήδη στο σχέδιο κειμένου, η Επιτροπή καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό θα ήταν 

σκόπιμο να συμπεριληφθούν πρόσθετα μέτρα στις ΚΓΠΕ, με βάση σαφή και αντικειμενικά κριτήρια 

που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.  

 


