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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Θέμα: (α.) Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019», και 

(β.) Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα 
Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) 

Κανονισμοί του 2019 

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» το οποίο έχει ελεγχθεί νομοτεχνικά από 

τη Νομική Υπηρεσία, αποσκοπεί στην αναθεώρηση των προνοιών του βασικού Νόμου 

που αναφέρονται στη στελέχωση του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων έτσι ώστε να συνάδουν με τη δημιουργία οργανωτικής δομής και μόνιμων 

θέσεων, καθώς και στην εισαγωγή προνοιών για τη λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος 

Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. 

2. Δυνάμει του άρθρου 25 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 

μέχρι  2009,  το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, κατόπιν πρότασης του 

Υπουργού Οικονομικών, Κανονισμούς προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο 

χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

3. Με τους προτεινόμενους Κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2019» και οι οποίοι έχουν ελεγχθεί 

νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία, ρυθμίζεται η λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος 

Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, του οποίου η 

εφαρμογή αναμένεται εντός του 2020. Διαχειριστής του Συστήματος θα είναι το Γραφείο 

του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο θα έχει εποπτικό και συντονιστικό 

ρόλο και χρήστες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας που χορηγούν κρατικές 

ενισχύσεις. 

4. Η τήρηση μητρώων κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας προβλέπεται ρητά στους 

σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς και η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, μέσω ενός 

κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, κρίνεται ως η πλέον κατάλληλη και αποτελεσματική 

επιλογή για σκοπούς άσκησης ουσιαστικού ελέγχου της τήρησης των διατάξεων των 

κανονισμών τόσο από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων όσο και από 

τις Αρμόδιες Αρχές. 

5. Το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας, μετά από μεταβατική περίοδο τριών ετών από την πλήρη λειτουργία του, θα 

αντικαταστήσει την υφιστάμενη διαδικασία ελέγχου της τήρησης των ανωτάτων ορίων 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, όπως αυτή καθορίζεται στους περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2009 και 2012 



 
 

2 
 

με την υποβολή γραπτών δηλώσεων από τους δικαιούχους της ενίσχυσης. Η υφιστάμενη 

διαδικασία ελέγχου, από τη μέχρι σήμερα αποκομισθείσα εμπειρία,   αποδείχθηκε ότι είναι 

αναποτελεσματική,  καθότι οι Αρμόδιες Αρχές δεν μπορούν να εξακριβώνουν το 

σωρευτικό (συνολικό) ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που παραχωρούνται σε 

δικαιούχους στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αναφέρεται στους σχετικούς 

Κανονισμούς και κατά πόσον ανήκουν σε ενιαία επιχείρηση. 

6. Για την αναθεώρηση της διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης των ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας που παραχωρούνται, το Γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων διαβουλεύτηκε εκτενώς με τις Αρμόδιες Αρχές που χορηγούν κρατικές 

ενισχύσεις και έλαβε υπόψη τις απόψεις τους για σκοπούς του σχεδιασμού και της 

διαμόρφωσης του συστήματος, έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

χρηστών. Περαιτέρω, για συμμόρφωση του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ),  

συμπεριλήφθηκαν στο προτεινόμενο νομοσχέδιο και τους Κανονισμούς οι απόψεις της 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

7.Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 15/11/2019 (αντίγραφο Προσχεδίου 
Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 15/11/2019, Συνημμένο Ι): 

 ενέκρινε το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» (Παράρτημα Ι), και εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό Οικονομικών να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
συνοδευόμενο από την Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Εισαγγελέα (Παράρτημα 
ΙΙ) και το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης του Αντίκτυπου (Παράρτημα ΙΙΙ), για ψήφιση 
σε νόμο, και 

 ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό από το άρθρο 25 των περί 
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι  2009, ενέκρινε τους 
περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών 
Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμούς του 2019 
(Παράρτημα IV) και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να τους καταθέσει 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνοδευόμενους από το Ερωτηματολόγιο 
Ανάλυσης του Αντίκτυπου (Παράρτημα V), για έγκριση. 

 

----------------------------- 

Ημερ.: 18 Νοεμβρίου 2019 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

  


