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Παράρτημα I — Κάλυψη περιφερειακών ενισχύσεων ανά κράτος μέλος για την περίοδο 

2022-2027  

Βέλγιο Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ1 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού2 

Περιοχές «α» BE34 Prov. Luxembourg 
(BE) 

73,00 2,50 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 23,33 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 25,83 % 

 

Βουλγαρία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» BG31 Северозападен / 
Severozapaden 

31,67 10,66 % 

 BG32 Северен 
централен / Severen 
tsentralen 

34,33 11,24 % 

 BG33 Североизточен / 
Severoiztochen 

40,33 13,26 % 

 BG34 Югоизточен / 
Yugoiztochen 

43,00 14,74 % 

 BG42 Южен централен / 
Yuzhen tsentralen 

35,00 20,13 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

BG41 Югозападен / 
Yugozapaden 

81,33 29,97 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

    

 

Τσεχία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

                                              
1 Μετρούμενο σε ΜΑΔ, τριετής μέσος όρος για την περίοδο 2016-2018 (ΕΕ των 27 = 100) (όπως 

επικαιροποιήθηκε στις 23.3.2020). 
2 Βάσει των στοιχείων της Eurostat για τον πληθυσμό το 2018. 
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 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 87,76 % 

 

Δανία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 7,50 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 7,50 % 

 

Γερμανία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 18,10 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 18,10 % 

 

Εσθονία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

EE00 Eesti 79,33 100,00 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Ιρλανδία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 35,90 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 35,90 % 
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Ελλάδα Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio 

Aigaio 

49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο / 
Notio Aigaio 

73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη / Kriti 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική 
Μακεδονία, Θράκη / 
Anatoliki Makedonia, 
Thraki 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία / 

Kentriki Makedonia 
53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία / 

Dytiki Makedonia 

59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος / Ipeiros  48,67 3,11 % 

 EL61  Θεσσαλία / 
Thessalia 

52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia 
Nisia 

63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα / 
Dytiki Elláda  

[EL643 Ευρυτανία / 
Evrytania 
(αραιοκατοικημένη 

περιοχή)] 

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα / 
Sterea Elláda 

62,33 5,18 % 

 EL65 Πελοπόννησος / 
Peloponnisos  

56,67 5,36 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 17,28 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

  82,34 % 

 

Ισπανία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» ES42 Castilla-La Mancha 72,33 4,35 % 
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[ES423 Cuenca 
(αραιοκατοικημένη 

περιοχή)] 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 

 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(αραιοκατοικημένες περιοχές) 

ES242 Teruel — 0,29 % 

ES417 Soria — 0,19 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 32,99 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 66,29 % 

 

Γαλλία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 

FRY5 Mayotte 32,67: 0,40 % 

Saint-Martin* : : 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 28,68 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 31,95 % 

* Ο Άγιος Μαρτίνος (Saint-Martin) είναι εξόχως απόκεντρη περιφέρεια, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην 
ονοματολογία NUTS 2021. Για τον υπολογισμό της μέγιστης έντασης ενίσχυσης που ισχύει για τη συγκεκριμένη 
περιφέρεια, η Γαλλία δύναται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που παρέχει η εθνική στατιστική υπηρεσία της  ή 
άλλες αναγνωρισμένες πηγές. 

 

Κροατία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 
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 HR03 Jadranska Hrvatska 

[HR032 Ličko-senjska 
županija 
(αραιοκατοικημένη 

περιοχή)] 

60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Ιταλία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 9,99 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 41,99 % 

 

Κύπρος Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 49,46 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 49,46 % 

 

Λετονία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» LV00 Latvija 

[LV008 Vidzeme 
(αραιοκατοικημένη 

67,00 100,00 % 
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περιοχή)] 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Λιθουανία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» LT02 Vidurio ir vakarų 
Lietuvos regionas  

65,00 71,16 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

Λουξεμβούργο Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 7,50 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 7,50 % 

 

Ουγγαρία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 

HU31 Észak-
Magyarország 

47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 82,09 % 

 

Μάλτα Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

Ποσοστό 
εθνικού 
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ΑΕΠ πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 70,00 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 70,00 % 

 

Κάτω Χώρες Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 8,98 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 8,98 % 

 

Αυστρία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 22,42 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 22,42 % 

 

Πολωνία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 

PL42 
Zachodniopomorskie 

58,33 4,43 % 

 
PL43 Lubuskie 58,00 2,64 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 

 

PL61 Kujawsko-
Pomorskie 

56,33 5,41 % 

 

PL62 Warmińsko-
Mazurskie 

49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelski 47,67 5,52 % 

 
PL82 Podkarpackie 49,33 5,54 % 
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PL84 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(πρώην περιοχές «α») 

PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 0,82 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 92,90 % 

 

Πορτογαλία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma 
dos Açores 

69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma 
da Madeira 

76,00 2,47 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 2,11 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 70,23 % 

 

Ρουμανία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 1,19 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 89,34 % 
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Σλοβενία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» SI03 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 17,29 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 70,00 % 

 

Σλοβακία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Περιοχές «α» SK02 Západné Slovensko 66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné 
Slovensko 

52,00 29,82 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 87,97 % 

 

Φινλανδία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 

Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(αραιοκατοικημένες περιοχές) 

FI1D1 Etelä-Savo — 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo — 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala — 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa — 1,24 % 

FI1D7 Lappi — 3,24 % 

FI1D8 Kainuu — 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa — 7,43 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 3,52 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 26,86 % 

 

Σουηδία Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
εθνικού 

πληθυσμού 
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Προκαθορισμένες περιοχές «γ» 
(αραιοκατοικημένες περιοχές) 

SE312 Dalarnas län — 2,81 % 

SE321 Västernorrlands 
län 

— 2,42 % 

SE322 Jämtlands län — 1,27 % 

SE331 Västerbottens län — 2,63 % 

SE332 Norrbottens län — 2,48 % 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 9,98 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 21,60 % 
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Παράρτημα II — Κάλυψη περιφερειακών ενισχύσεων για τη Βόρεια Ιρλανδία 

Βόρεια Ιρλανδία* Περιφέρειες NUTS Κατά 
κεφαλήν 

ΑΕΠ 

Ποσοστό 
πληθυσμού3 

Μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» — — 100,00 % 

Συνολική πληθυσμιακή κάλυψη για 
την περίοδο 2022-2027 

— — 100,00 % 

 

* Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται επίσης στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως 
συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία που 

προσαρτάται στη συμφωνία αποχώρησης [Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7)]. 

 

  

                                              
3 Για την εξασφάλιση της συνέχειας στους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων της Βόρειας Ιρλανδίας, 

λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών επιπτώσεων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να διατηρήσει την τρέχουσα κάλ υψή της  

(100 %).  
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Παράρτημα III — Μέθοδος κατανομής της μη προκαθορισμένης κάλυψης «γ» μεταξύ 

των κρατών μελών 

Η Επιτροπή θα υπολογίζει τη μη προκαθορισμένη κάλυψη «γ» για κάθε κράτος μέλος 
εφαρμόζοντας την ακόλουθη μέθοδο:  

(1) Η Επιτροπή θα προσδιορίσει τις περιφέρειες NUTS 3 στα κράτη μέλη, οι οποίες δεν 
βρίσκονται σε καμία από τις ακόλουθες περιοχές: 

– επιλέξιμες περιοχές «α» που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·  

– πρώην περιοχές «α» που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι· 

– αραιοκατοικημένες περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. 

(2) Μεταξύ των περιφερειών NUTS 3 που προσδιορίστηκαν στο στάδιο 1, η Επιτροπή 
θα προσδιορίσει τις περιοχές που έχουν είτε:  

– κατά κεφαλήν ΑΕΠ4 χαμηλότερο από ή ίσο με το εθνικό κατώτατο όριο 
ανισότητας για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ5· ή 

– ποσοστό ανεργίας6 υψηλότερο από ή ίσο με το εθνικό κατώτατο όριο 
ανισότητας για την ανεργία7, ή υψηλότερο από ή ίσο με το 150 % του εθνικού 
μέσου όρου· ή 

– κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από ή ίσο με το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ 
των 27· ή 

– ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από ή ίσο με το 125 % του μέσου όρου της ΕΕ 
των 27.  

(3) Η κατανομή της μη προκαθορισμένης κάλυψης «γ» για το κράτος μέλος i (Ai) 
υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο (εκφραζόμενο ως ποσοστό του πληθυσμού της 

ΕΕ των 27): 

Ai = pi / P × 100 

όπου:  

pi είναι ο πληθυσμός8 των περιφερειών NUTS 3 στο κράτος μέλος i που 
προσδιορίζεται στο στάδιο 2. 

                                              
4 Όλα τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα βασίζονται στον μέσο  

όρο της τελευταίας τριετίας για την οποία είναι διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, δηλαδή για την περίοδ ο 
2016-2018.  

5 Το εθνικό κατώτατο όριο ανισότητας για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το κράτος μέλος i (TGi) υπολογίζεται 
με τον ακόλουθο τύπο (εκφραζόμενο ως ποσοστό του εθνικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ):  

 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 

 όπου: το gi συμβολίζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του κράτους μέλους  i, εκφραζόμενο ως ποσοστό του μέσου 
όρου της ΕΕ των 27.  

6 Όλα τα στοιχεία για την ανεργία που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα βασίζονται στον μέσο  όρο  της  

τελευταίας τριετίας για την οποία είναι διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, δηλαδή για την περίοδο 2017-
2019. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για το επίπεδο NUTS 3 και, συνεπώς, 

χρησιμοποιούνται στοιχεία για την ανεργία σχετικά με την περιφέρεια NUTS 2 στην οποία βρίσκονται οι 
εν λόγω περιφέρειες NUTS 3.  

7 Το εθνικό κατώτατο όριο ανισότητας για το ποσοστό ανεργίας για το κράτος μέλος i (TUi) υπολογίζεται με 

τον ακόλουθο τύπο (εκφραζόμενο ως ποσοστό του εθνικού ποσοστού ανεργίας):  
 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 
 όπου: το ui συμβολίζει το εθνικό ποσοστό ανεργίας του κράτους μέλους i, εκφραζόμενο ως ποσοστό  του 

μέσου όρου της ΕΕ των 27.  
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P είναι το άθροισμα του πληθυσμού των περιφερειών NUTS 3 στην ΕΕ των 27 που 
προσδιορίζονται στο στάδιο 2. 

  

                                                                                                                                               
8 Τα στοιχεία για τον πληθυσμό των περιφερειών NUTS 3 υπολογίζονται με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν από την Eurostat για τον υπολογισμό του περιφερειακού κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 

2018. 
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Παράρτημα IV — Μέθοδος προσδιορισμού των ενισχυόμενων περιοχών που 

αντιμετωπίζουν μείωση πληθυσμού όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.4.5  

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 188, τα κράτη μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις περιοχές που 

αντιμετωπίζουν μείωση πληθυσμού ως εξής:  
 

– Τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίζουν τις ενισχυόμενες περιοχές στο 
επίπεδο NUTS 3 σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) 
της Συνθήκης. 

– Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την 
πυκνότητα του πληθυσμού για την περίοδο 2009-2018, με βάση την πλέον 
πρόσφατη διαθέσιμη ταξινόμηση NUTS. 

– Τα κράτη μέλη πρέπει να καταδείξουν μείωση του πληθυσμού άνω του 10 % 
κατά την περίοδο 2009-2018. 

– Σε περίπτωση που η ταξινόμηση NUTS μεταβλήθηκε κατά την προηγούμενη 
δεκαετία, τότε τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν τα στοιχεία σχετικά με 

την πυκνότητα του πληθυσμού για τη μεγαλύτερη διαθέσιμη χρονική περίοδο.  

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις περιοχές που προσδιορίζονται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο κατά την έκδοση κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 189. 
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Παράρτημα V — Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων 

(1) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για καθεμία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες περιοχών που προτείνονται προς χαρακτηρισμό, κατά περίπτωση: 

– περιοχές «α»· 

– πρώην περιοχές «α»· 

– αραιοκατοικημένες περιοχές·  

– πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές· 

– εδάφη που προσδιορίζονται για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, 
όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.4.4· 

– ενισχυόμενες περιοχές που αντιμετωπίζουν μείωση πληθυσμού, όπως 
αναφέρεται στην ενότητα 7.4.5· 

– μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που χαρακτηρίζονται με βάση το κριτήριο 
1· 

– μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που χαρακτηρίζονται με βάση το κριτήριο 
2· 

– μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που χαρακτηρίζονται με βάση το κριτήριο 
3· 

– μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που χαρακτηρίζονται με βάση το κριτήριο 
4· 

– μη προκαθορισμένες περιοχές «γ» που χαρακτηρίζονται με βάση το κριτήριο 
5· 

(2) Στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες για κάθε προτεινόμενη περιοχή:  

– προσδιορισμό της περιοχής (με χρήση του κωδικού περιφέρειας NUTS 2 ή 
NUTS 3 της περιοχής, του κωδικού LAU για τις περιοχές που αποτελούν την 
παρακείμενη περιοχή ή άλλων επίσημων ονομασιών των σχετικών διοικητικών 
μονάδων)·  

– την προτεινόμενη ένταση ενισχύσεων στην περιοχή για την περίοδο 2022-2027 
ή, για πρώην περιοχές «α», την προτεινόμενη ένταση για τις περιόδους 2022-

2024 και 2025-2027 (αναφέροντας οποιαδήποτε αύξηση της έντασης 
ενισχύσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 180, 181, 183 ή 184, 185 και 186, 
κατά περίπτωση)· 

– τον συνολικό μόνιμο πληθυσμό της περιοχής, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 177. 

(3) Για τον χαρακτηρισμό αραιοκατοικημένων και πολύ αραιοκατοικημένων περιοχών, 
τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι 
εφαρμοστέοι όροι της παραγράφου 169. 

(4) Για τις μη προκαθορισμένες περιοχές που χαρακτηρίζονται με βάση τα κριτήρια  1 
έως 5, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται όλοι 

οι εφαρμοστέοι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 175, 176 και 177. 
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Παράρτημα VI — Ορισμός του τομέα του χάλυβα 

Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ως «τομέας του χάλυβα» νοείται 

η παραγωγή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:  

α) χυτοσίδηρος και σιδηροκράματα: χυτοσίδηρος για την παραγωγή χάλυβα, για 

χυτήρια και άλλους ακατέργαστους χυτοσιδήρους, χυτοσίδηρος spiegel και 
ανθρακούχο σιδηρομαγγάνιο, μη συμπεριλαμβανομένων των άλλων 
σιδηροκραμάτων· 

β) ακατέργαστα και ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου, συνήθους ή ειδικού χάλυβα: 
ρευστός χάλυβας χυτευμένος ή μη σε πλινθώματα, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλινθωμάτων που προορίζονται για σφυρηλάτηση ημικατεργασμένων προϊόντων: 

κορμοί, πρίσματα, πλατέα, πλατίνες· ρόλοι θερμής έλασης, με εξαίρεση την 
παραγωγή ρευστού χάλυβα για χύτευση από μικρά και μεσαίου μεγέθους χυτήρια· 

γ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν θερμώ από σίδηρο και από συνήθη ή ειδικό 
χάλυβα: σιδηροτροχιές, στρωτήρες, πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, δοκοί, βαρείς 
μορφοσίδηροι και ράβδοι 80 mm και άνω, πάσσαλοι πεπλατυσμένοι, ράβδοι και 
μορφοσίδηροι κάτω των 80 mm και πλατέα κάτω των 150 mm, χονδρόσυρμα, 

προϊόντα στρογγυλής ή τετραγώνου τομής για σωλήνες, φύλλα και ταινίες 
ελασματοποιηθέντα εν θερμώ (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών για σωλήνες 
και των ρολών που θεωρούνται ως τελικά προϊόντα), λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες 
εν θερμώ (με ή χωρίς επένδυση), πλάκες και λαμαρίνες πάχους 3 mm και άνω, 

μεγάλα πλατέα 150 mm και άνω, με εξαίρεση τα προϊόντα συρματοποίησης, οι 
ολκομετρημένες ράβδοι και τα χυτεύματα σιδήρου· 

δ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν ψυχρώ: λευκοσίδηρος, λαμαρίνες 
επιμολυβδωμένες, λαμαρίνες για επίστρωση, επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, άλλες 
επιστρωμένες λαμαρίνες, λαμαρίνες ψυχρής έλασης, λαμαρίνες μαγνητικές, ταινίες 
προοριζόμενες για την παραγωγή λευκοσιδήρου, λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν 

ψυχρώ, σε ρόλους και φύλλα· 

ε) σωλήνες: όλοι οι άνευ ραφής χαλύβδινοι σωλήνες, χαλύβδινοι σωλήνες με διάμετρο 

πάνω από 406,4 mm.  
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Παράρτημα VII — Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης 

για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση 

 

1. Πληροφορίες για τον δικαιούχο της ενίσχυσης:  

 Επωνυμία, καταχωρισμένη διεύθυνση κύριας εγκατάστασης, κύριος κλάδος 

δραστηριότητας (κωδικός NACE).  

 Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική, όπως ορίζεται σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση. 

 Δήλωση προσδιορισμού των ενισχύσεων (τόσο για τις de minimis όσο και για 

τις κρατικές ενισχύσεις) που έχουν ήδη ληφθεί για άλλες επενδύσεις κατά την 
τελευταία τριετία στην ίδια περιφέρεια NUTS 3 όπου θα πραγματοποιηθεί και 
η νέα επένδυση. Δήλωση προσδιορισμού των περιφερειακών ενισχύσεων που 
έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για το ίδιο σχέδιο από άλλες 

χορηγούσες αρχές. 

 Δήλωση σχετικά με το αν ο δικαιούχος έχει κλείσει ίδια ή παρόμοια 
δραστηριότητα εντός του ΕΟΧ δύο έτη πριν από την ημερομηνία της 
παρούσας αίτησης.  

 Δήλωση σχετικά με το αν ο δικαιούχος προτίθεται να κλείσει τέτοια 
δραστηριότητα, τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εντός 
προθεσμίας δύο ετών από την ολοκλήρωση της προς επιδότηση επένδυσης.  

 Για τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτος: δήλωση και δέσμευση 
περί μη μετεγκατάστασης. 

2. Πληροφορίες σχετικά με την προς ενίσχυση επένδυση:  

 Σύντομη περιγραφή της επένδυσης.  

 Σύντομη περιγραφή των αναμενόμενων θετικών συνεπειών στη συγκεκριμένη 

περιοχή (για παράδειγμα, αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ή 
θα διατηρηθούν, δραστηριότητες Ε&Α&Κ, κατάρτιση, δημιουργία συστάδων 
επιχειρήσεων και πιθανή συμβολή του σχεδίου στην πράσινη9 και ψηφιακή 
μετάβαση της περιφερειακής οικονομίας). 

 Εφαρμοστέα νομική βάση (εθνική, ενωσιακή ή αμφότερες). 

 Προγραμματισμένη έναρξη των εργασιών και ολοκλήρωση της επένδυσης.  

 Τόπος/-οι πραγματοποίησης της επένδυσης. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της επένδυσης:  

 Επενδυτικές δαπάνες και άλλες συναφείς δαπάνες, ανάλυση κόστους-οφέλους 

για το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης. 

 Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες.  

 Ποσό ενίσχυσης που απαιτείται για την πραγματοποίηση της επένδυσης.  

 Ένταση της ενίσχυσης. 

4. Πληροφορίες σχετικά με την ανάγκη για ενίσχυση και τις αναμενόμενες επιπτώσεις 
της: 

 Σύντομη αιτιολόγηση της ανάγκης για ενίσχυση και του αντικτύπου της στην 
απόφαση σχετικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης ή στην απόφαση 
σχετικά με την τοποθεσία. Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει επεξήγηση της 

                                              
9 Συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με το αν η επένδυση είναι περιβαλ λ οντικά 

βιώσιμη κατά την έννοια του κανονισμού 2020/852 για το ενωσιακό σύστημα ταξινόμησης (ΕΕ L 198 της 

22.6.2020, σ. 13) ή βάσει άλλων συγκρίσιμων μεθοδολογιών.   
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απόφασης σχετικά με την εναλλακτική επένδυση ή τοποθεσία σε περίπτωση 
μη χορήγησης της ενίσχυσης. 

 Δήλωση περί μη σύναψης αμετάκλητης συμφωνίας μεταξύ του δικαιούχου της 
ενίσχυσης και των αναδόχων για την πραγματοποίηση της επένδυσης.  
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Παράρτημα VIII — Πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 136 

Στις πληροφορίες σχετικά με τις μεμονωμένες χορηγήσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 136 σημείο 2 των κατευθυντήριων γραμμών, πρέπει να περιλαμβάνονται οι 

ακόλουθες: 

 

– Ταυτότητα του δικαιούχου μεμονωμένης ενίσχυσης10  

– επωνυμία 

– αναγνωριστικό ταυτότητας δικαιούχου ενίσχυσης  

– Είδος δικαιούχου ενίσχυσης τη στιγμή της αίτησης: 

– ΜΜΕ 

– μεγάλη επιχείρηση 

– Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος της ενίσχυσης, σε επίπεδο NUTS II ή 
χαμηλότερο 

– Ο κύριος τομέας ή δραστηριότητα του δικαιούχου της ενίσχυσης για τη 
συγκεκριμένη ενίσχυση, που προσδιορίζεται από την ομάδα NACE (τριψήφιος 
αριθμητικός κωδικός)11 

– Στοιχείο ενίσχυσης, εκφρασμένο στο ακέραιο στο εθνικό νόμισμα 

– Εάν διαφέρει από το στοιχείο ενίσχυσης, το ονομαστικό ποσό της ενίσχυσης, 
εκφρασμένο στο ακέραιο στο εθνικό νόμισμα12 

– Μέσο ενίσχυσης13: 

– επιχορήγηση/επιδότηση επιτοκίου/διαγραφή χρέους 

– δάνειο/επιστρεπτέες προκαταβολές/επιστρεπτέα επιχορήγηση 

– εγγύηση  

– φορολογικό πλεονέκτημα ή φοροαπαλλαγή 

– χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 

                                              
10 Με εξαίρεση τα επιχειρηματικά απόρρητα και άλλες  εμπιστευτικές πληροφορίες σε δεόντως 

αιτιολογημένες περιπτώσεις και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Επιτροπής [ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 1.12.2003 σχετικά με το επαγγελματικό απόρρητο στις αποφάσεις για τις κρατικές 

ενισχύσεις, C(2003) 4582 (ΕΕ C 297 της 9.12.2003, σ. 6)]. 
11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 

Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων 

NACE—αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου 
και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς 
(ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σ. 1). 

12 Ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ή, κατά περίπτωση, το ποσό της επένδυσης. Για ενισχύσεις 
λειτουργίας, μπορεί να παρέχεται το ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ενίσχυσης. Για τα φορολογικά 

καθεστώτα, το ποσό αυτό μπορεί να δηλωθεί βάσει της κλίμακας που προβλέπεται στην παράγραφο 139. 
Το ποσό που πρέπει να δημοσιεύεται είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο φορολογικό πλεονέκτημα και όχι το  
ποσό που αφαιρείται κατ’ έτος (π.χ. στο πλαίσιο πίστωσης φόρου, πρέπει να δημοσιεύεται η μέγιστη 

επιτρεπόμενη πίστωση φόρου και όχι το πραγματικό ποσό, το οποίο θα μπορούσε να εξαρτάται από τα 
φορολογητέα έσοδα και να ποικίλλει κάθε έτος). 

13 Εάν η ενίσχυση χορηγείται μέσω πολλαπλών μέσων ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να 

διευκρινίζεται ανά μέσο. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC
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– άλλο (διευκρινίστε): 

– Ημερομηνία χορήγησης και ημερομηνία δημοσίευσης 

– Στόχος της ενίσχυσης 

– Ταυτότητα της χορηγούσας αρχής ή των χορηγουσών αρχών 

– Κατά περίπτωση, ονομασία της εντεταλμένης οντότητας και ονομασίες των 
επιλεγμένων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών 

– Αριθμός αναφοράς του μέτρου ενίσχυσης14 

                                              
14 Όπως παρέχεται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην 

ενότητα 3. 


