
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

 ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2019  

Κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 25 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 352 

24.12.2013, σ.1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 352, 

24.12.2013, σ.9.  

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(«de minimis») στον γεωργικό τομέα», 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 190, 

28.6.2014, σ.45. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 

για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας». 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 144, 

26.4.2012, σ.8. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 

2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν 

υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος». 

  

 

30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε 

αυτό από το άρθρο 25 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

Νόμων του 2001 μέχρι 2019, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 
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80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 

117(Ι) του 2005 

9(Ι) του 2007 

82(I) του 2007 

108(I) του 2009 

…(Ι) του 2019. 

  

Συνοπτικός  

τίτλος.  

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών 

Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2019.   

  

Ερμηνεία. 

 

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

  

 «Βεβαίωση Χορήγησης Ενίσχυσης» σημαίνει τη γραπτή βεβαίωση που 

εκδίδεται από το Σύστημα και με την οποία χορηγείται το δικαίωμα 

λήψης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας· 

  

 «ενιαία επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 

και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014˙ 

  

122(Ι) του 2001 

30(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 

117(Ι) του 2005 

9(Ι) του 2007 

82(I) του 2007 

108(I) του 2009 

..(Ι) του 2019. 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

Νόμους του 2001 μέχρι 2019, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

      (2) Οποιοιδήποτε όροι περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και 

δεν ορίζονται ειδικά σε αυτούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε 
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αυτούς στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που ορίζονται στην 

παράγραφο (1) και στο Νόμο. 

  

Διαχειριστής και 

χρήστες του 

Συστήματος. 

 

3.-(1) Διαχειριστής του Συστήματος είναι το Γραφείο του Εφόρου, το 

οποίο έχει εποπτικό και συντονιστικό ρόλο αναφορικά με τη λειτουργία 

του Συστήματος. Οι λειτουργοί του Γραφείου έχουν πρόσβαση στο 

Σύστημα για έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και των 

εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών. 

  

      (2) Κάθε Αρμόδια Αρχή ορίζει ένα ή περισσότερους υπαλλήλους της 

ως χρήστες του Συστήματος, οι οποίοι έχουν αποκλειστικά πρόσβαση 

σε αυτό.  

  

Καταχώριση 

κρατικής 

ενίσχυσης στο 

Σύστημα. 

4. Κάθε Αρμόδια Αρχή καταχωρίζει στο Σύστημα και συγκεκριμένα στο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων κάθε κρατική ενίσχυση που χορηγεί σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο στη Δημοκρατία και διατηρεί τα σχετικά αρχεία 

για την εκάστοτε προβλεπόμενη στους σχετικούς ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς περίοδο. 

  

Χορήγηση 

ενίσχυσης 

ήσσονος σημασίας 

μέσω του 

Συστήματος. 

5.-(1)  Καμία ενίσχυση ήσσονος σημασίας δεν χορηγείται στη 

Δημοκρατία εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή έχει προηγουμένως ελέγξει και 

επιβεβαιώσει, μέσω του Συστήματος, ότι ο αιτούμενος την ενίσχυση 

κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των δύο προηγούμενων από την 

υποβολή αίτησης οικονομικών ετών - 

  

  (α)  δεν έχει λάβει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας, ή 

   

  (β)  σε περίπτωση που έχει λάβει άλλη ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας που θα λάβει την σχετική τριετία δεν θα υπερβαίνει, 

ανά δικαιούχο, τα όρια που ανάλογα με την περίπτωση 

καθορίζουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
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717/2014 και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012. 

  

      (2) Το έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας 

χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή με την έκδοση της Βεβαίωσης 

Χορήγησης Ενίσχυσης, μέσω του Συστήματος. Η ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται στον δικαιούχο κατά το χρόνο 

έκδοσης της Βεβαίωσης Χορήγησης Ενίσχυσης, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία καταβολής της εν λόγω ενίσχυσης.  

  

Ενημέρωση 

δικαιούχου 

ενίσχυσης 

ήσσονος 

σημασίας. 

6. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει το δικαιούχο ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας, μέσω της Βεβαίωσης Χορήγησης Ενίσχυσης- 

  (α)  για το ακριβές ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται σε αυτόν 

και για το γεγονός ότι η εν λόγω ενίσχυση συνιστά ενίσχυση 

ήσσονος σημασίας, με ρητή παραπομπή στον τίτλο και τα 

στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, 

ή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013, ή του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 717/2014 ή του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012, 

ανάλογα με την περίπτωση, και 

   
  (β)  για το ανώτατο όριο ενίσχυσης που ισχύει ανάλογα με την 

περίπτωση,  καθώς και για την υποχρέωση επιστροφής του 

συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης σε περίπτωση  

υπέρβασης του υπό αναφορά ορίου. 

   

Ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας 

στον γεωργικό 

τομέα και στον 

τομέα της αλιείας 

και της 

υδατοκαλλιέργειας. 

7.-(1) Κάθε Αρμόδια Αρχή πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο 

γεωργικό τομέα ή στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

κοινοποιεί στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος το ποσό της ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας που προτίθεται να χορηγήσει και τον τομέα που αφορά η 

ενίσχυση. 
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      (2) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο (1) καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα 

πολιτική στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της αλιείας και της 

υδατοκαλλιέργειας, αποφασίζει κατά πόσο θα εγκρίνει ή όχι τη 

χορήγηση της ενίσχυσης και ενημερώνει σχετικά γραπτώς την Αρμόδια 

Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

λήψης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (1). 

  

Τήρηση εθνικών 

ανώτατων ορίων 

στον γεωργικό 

τομέα και στον 

τομέα της αλιείας 

και της 

υδατοκαλλιέργειας. 

8.-(1) Κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο 

γεωργικό τομέα ελέγχει μέσω του Συστήματος ότι το ποσό της 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που προτίθεται να χορηγήσει δεν ξεπερνά 

το εθνικό ανώτατο όριο και το τομεακό ανώτατο όριο που καθορίζονται 

στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 για την προβλεπόμενη στον εν 

λόγω Κανονισμό περίοδο.  

  

      (2) Κάθε Αρμόδια Αρχή, πριν από τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 

τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ελέγχει μέσω του 

Συστήματος ότι το ποσό της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που 

προτίθεται να χορηγήσει δεν ξεπερνά το εθνικό ανώτατο όριο που 

καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 717/2014 για την προβλεπόμενη 

στον εν λόγω Κανονισμό περίοδο. 

  

      (3) Η χορήγηση ενίσχυσης πέραν των εθνικών ανώτατων ορίων και 

του τομεακού ορίου που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (2) δεν 

επιτρέπεται, και η χορήγηση ενίσχυσης με την οποία υπερβαίνεται το 

εκάστοτε ισχύον εθνικό ανώτατο όριο ή/και το τομεακό ανώτατο όριο 

συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση στο σύνολό της.  

  

Διοικητικές 

κυρώσεις.  

9.-(1) Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Εφόρου, κατόπιν 

παραπόνου ή ενημέρωσης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, ότι Αρμόδια Αρχή έχει χορηγήσει οποιαδήποτε ενίσχυση 
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κατά παράβαση των προνοιών των Κανονισμών 4, 5, 6, 7 και 8, ο 

Έφορος δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες που διαθέτει 

δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου.  

  

      (2) Σε περίπτωση που πρόσωπο δηλώνει σε οποιαδήποτε Αρμόδια 

Αρχή ψευδή ή ανακριβή ή ελλιπή ή παραπλανητικά στοιχεία για την 

εξασφάλιση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας κατά παράβαση των 

σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, ο Έφορος αφού προηγουμένως 

ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, και τηρουμένης της παραγράφου (3) 

δύναται -     

   

  (α)  να διατάξει την Αρμόδια Αρχή να ανακτήσει από την 

επιχείρηση που υπέβαλε ψευδή ή ανακριβή ή ελλιπή ή 

παραπλανητικά στοιχεία, το σύνολο της ενίσχυσης ήσσονος 

σημασίας που έλαβε συνεπεία των στοιχείων αυτών, πλέον 

τους νόμιμους τόκουςˑ και  

   

  (β)  να επιβάλει στην επιχείρηση που υπέβαλε τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο (α) στοιχεία διοικητικό πρόστιμο που 

δύναται να ανέρχεται, ανάλογα με τη σοβαρότητα των 

γεγονότων της υπόθεσης, μέχρι το ποσό που διατάσσεται να 

ανακτηθεί.  

  

      (3)  Κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου δυνάμει της 

υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) ο Έφορος λαμβάνει υπόψη τη 

φύση και τη βαρύτητας της παράβασης. 

  

      (3) Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται από τον Έφορο δυνάμει 

της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) εισπράττεται ως 

χρηματική ποινή επιβαλλόμενη από αρμόδιο δικαστήριο κατά την 

άσκηση ποινικής διαδικασίας. 

  

Μεταβατική 

διάταξη. 

10.-(1) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (2), οι περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 
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Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα ΙΙΙ  

Μέρος Ι:     

6.11.2009 

7.12.2012. 

Κατάργηση. 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

Παράρτημα ΙΙΙ  

Μέρος Ι:     

6.11.2009    

7.12.2012. 

2009 και 2012 καταργούνται.   

  
      (2)  Ο Κανονισμός 2, οι παράγραφοι (1), (2) και (3) του Κανονισμού 3 

και οι Κανονισμοί 5 και 6 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

(Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 2012 θα 

εξακολουθήσουν να ισχύουν για περίοδο τριών ετών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών. 
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