
 

Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Συντάγματος. 

 Αριθμός 122(I) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ελέγχου των 
Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των 
Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 
30(I) του 2001. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή της πρώτης επιφύλαξης από την ερμηνεία του όρου «ενίσχυση de 

minimis» και την αντικατάστασή της με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν ενίσχυση de minimis οι ενισχύσεις για 
εξαγωγές και οι ενισχύσεις προς τις μεταφορές·»· και 

 

(β) με την προσθήκη στη δέουσα αλφαβητική σειρά του ακόλουθου όρου και της 
ερμηνείας του: 

 

«'επιτόκιο αναφοράς' σημαίνει το επιτόκιο που ορίζει ανά τριμηνία ο Έφορος σε 
γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·». 

 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 5 του ακόλουθου νέου 
άρθρου 5Α: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη νέου 
άρθρου. «Απαγόρευση 

ενισχύσεων για 
εξαγωγές. 

5Α. Ο Έφορος δεν εγκρίνει ενισχύσεις που συνιστούν ενισχύσεις για 
εξαγωγές.». 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά τη λέξη «ενίσχυσης» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «ή περιπέσει στην 
αντίληψή του,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 
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