
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2003  

 
 Για σκοπούς εφαρμογής των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 

περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των ακόλουθων 

πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 
  
 (α) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 

7ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των ΄Αρθρων 92 και 93 

της Συνθήκης ΕΚ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων 

ενισχύσεων· 
  
 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 

22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του ΄Αρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ· και 
  
 (γ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής της 

12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή των ΄Αρθρων 87 

και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των Δημοσίων 

Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 2003 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 μέχρι 2004. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 1 του 
2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Δημοσίων» (πρώτη γραμμή) με τη 
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βασικού νόμου. λέξη «Κρατικών». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)   Mε την προσθήκη σε αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 
   
   ««Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 
    
   «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98» σημαίνει τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1998 

για την εφαρμογή των Άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης 

ΕΚ σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 

ενισχύσεων. 
    
   «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999» σημαίνει τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας 

Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 

εφαρμογής του Άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ. 
    
   «Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» 

σημαίνει το Μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 

του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της 

Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρμογή 

των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας. 
    
   «Κοινοτικές πράξεις» σημαίνει τους Κανονισμούς, 

Οδηγίες και Αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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   «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί 

όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Άρθρο 87 

παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, περιλαμβάνει δε και την 

επιχορήγηση, την εγγύηση δανείου ή άλλη εγγύηση, την 

παροχή δανείου με μειωμένο επιτόκιο, την επιδότηση 

επιτοκίου, τη μείωση ή απαλλαγή από οποιουσδήποτε 

όρους, φόρους, δασμούς ή τέλη, περιλαμβανομένης της 

επιταχυνόμενης απόσβεσης επί στοιχείων πάγιου 

ενεργητικού και της μείωσης ή απαλλαγής κοινωνικών 

επιβαρύνσεων, την πώληση ή ενοικίαση κινητού ή 

ακινήτου με ευνοϊκούς όρους, ενισχύσεις που 

χρηματοδοτούνται από πόρους προερχόμενους από 

ειδικές εισφορές ή φόρους υπέρ τρίτων, και τη συμμετοχή 

σε κεφάλαιο επιχείρησης ή παροχή κεφαλαίου υπό 

περιστάσεις ή όρους διαφορετικούς από εκείνους υπό 

τους οποίους θα παρείχε το ίδιο κεφάλαιο ιδιώτης 

επενδυτής. 
    
   «Μητρώο κρατικών ενισχύσεων» σημαίνει το Μητρώο, το 

οποίο τηρεί και φυλάττει ο Έφορος για σκοπούς 

καταγραφής και διατήρησης στοιχείων που αφορούν τις 

κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία. 
    
   «οικονομική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε 

δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή 

υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά και η οποία, τουλάχιστον 

καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό νομικό 

πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα· 
    
   «Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις» 

σημαίνει την Επιτροπή συμβουλευτικού χαρακτήρα που 

συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 7 του Κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 994/98 και του άρθρου 28 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 659/1999. 
    
   «Συνθήκη ΕΚ» σημαίνει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.»· 
   
  (β)  με τη διαγραφή των ορισμών των όρων «αλλοδαπός», 

«ατομική ενίσχυση», «βασική έρευνα», «βιομηχανική 

έρευνα», «δημόσια ενίσχυση», «ενίσχυση», «ενίσχυση για 

εξαγωγές», «ενίσχυση de minimis», «ένταση της ενίσχυσης», 

«έρευνα», «ισοδύναμο επιχορήγησης», «νέα δημόσια 

ενίσχυση», «πρόγραμμα ενισχύσεων», «τεχνολογική 

ανάπτυξη», «υπηρεσία», «υφιστάμενη δημόσια ενίσχυση» 

και «χορήγηση ποσού»· 
   
  (γ)  με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων 

«δικαιούχος», «επιτόκιο αναφοράς» και «΄Εφορος» με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς: 
   
   ««δικαιούχος» σημαίνει την επιχείρηση, στην οποία 

χορηγείται κρατική ενίσχυση ή η οποία δικαιούται 

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στα πλαίσια προσχεδίου 

κρατικής ενίσχυσης· 
    
   «επιτόκιο αναφοράς» σημαίνει το επιτόκιο που ορίζει ανά 

εξαμηνία ο ΄Εφορος σε γνωστοποίηση του, που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας· 
    
   «΄Εφορος» σημαίνει τον ΄Εφορο Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 8·». 
    
Κατάργηση του 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ του 

βασικού νόμου. 

4.  Το ΜΕΡΟΣ ΙΙ του βασικού νόμου, το οποίο περιλαμβάνει τα 

άρθρα 3 έως και 7, καταργείται. 
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Τροποποίηση 

του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

από τον ακόλουθο νέο τίτλο «ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Mε την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου «΄Εφορος 

Δημοσίων Ενισχύσεων.» με τον πλαγιότιτλο «΄Εφορος 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.»· 
   
  (β) Το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται με:  
    
   (i) την αντικατάσταση των λέξεων «΄Εφορο 

Δημοσίων Ενισχύσεων» (γραμμές τέταρτη και 

πέμπτη) με τις λέξεις «΄Εφορο Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων»· 

(ii)  την αντικατάσταση του σημείου της άνω και 

κάτω τελείας με τελεία· 

(iii) την κατάργηση της επιφύλαξής του· 
   
  (γ) το εδάφιο (2) αυτού τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη εξαετής (πρώτη γραμμή), της 

ακόλουθης νέας φράσης «, δύναται δε να ανανεωθεί 

για ακόμη μια θητεία με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου»· 
   
  (δ) το εδάφιο (4) αυτού αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο εδάφιο (4): 
   
   «(4)  Ο ΄Εφορος δε δύναται να κατέχει 

οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη 
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Δημοκρατία ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε 

άλλη εργασία με αμοιβή.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

7.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 9: 

  
 «Τερματισμός 

υπηρεσιών. 
9.-(1) Ο Έφορος δύναται κατά τη διάρκεια της 

θητείας του να υποβάλει γραπτώς προς το 

Υπουργικό Συμβούλιο την παραίτησή του. 
   
       (2) Ο Έφορος δύναται να παυθεί μόνο από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και μόνο για οποιοδήποτε 

των πιο κάτω ειδικών λόγων: 
   
  (α) Λόγω πνευματικής ή σωματικής 

ανικανότητας ή αναπηρίας ή άλλης 

οποιασδήποτε ανεξαιρέτως ασθένειας 

καθιστώσης τον Έφορο ανίκανο να 

εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του.  

   
  (β) λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή 

συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
   
  (γ) λόγω κήρυξής του σε κατάσταση 

πτωχεύσεως. 
   
  (δ) λόγω καταδίκης του σε ποινικό αδίκημα 

ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική 

αισχρότητα.». 
   
Προσθήκη νέου 

άρθρου 9Α στο 

βασικό νόμο. 

8.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ αυτού, αμέσως μετά το νέο άρθρο 9, του ακόλουθου 
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νέου άρθρου 9Α: 
   
 «Αρμοδιότητες 

Εφόρου. 
9Α. Ο Έφορος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

  (α) Αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

10, τις ενισχύσεις που χορηγούνται στη 

Δημοκρατία, κατ΄ εφαρμογή των 

κανονισμών για την εξαίρεση ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων από την 

υποχρέωση κοινοποίησης που 

προβλέπεται στο Άρθρο 87 παράγραφος 

3 της Συνθήκης ΕΚ, που έχουν εκδοθεί ή 

θα εκδοθούν από την Επιτροπή δυνάμει 

των άρθρων 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 994/98. 
   
  (β) γνωμοδοτεί, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που προβλέπεται στο άρθρο 11, για τη 

συμβατότητα με τους κοινοτικούς κανόνες 

των κρατικών ενισχύσεων, επί όλων των 

προσχεδίων κρατικών ενισχύσεων, που 

δεν εμπίπτουν στην παράγραφο (α) του 

παρόντος άρθρου. 
   
  (γ) είναι υπεύθυνος για τη γενική εφαρμογή 

των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 

659/1999 και των εκτελεστικών διατάξεων 

που έχουν θεσπισθεί ή που θα 

θεσπισθούν από την Επιτροπή δυνάμει 

του άρθρου 27 του εν λόγω Κανονισμού, 

και που καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες 

σχετικά με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό. 
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  (δ) ελέγχει την υλοποίηση και το τελικό 

αποτέλεσμα των παραχωρούμενων 

κρατικών ενισχύσεων. 
   
  (ε) εξασφαλίζει από τις Αρμόδιες Αρχές 

εκθέσεις για την υλοποίηση και το τελικό 

αποτέλεσμα της παραχώρησης κάθε 

συγκεκριμένης κρατικής ενίσχυσης. 
   
  (στ) υποβάλλει στην Επιτροπή οποιαδήποτε 

στοιχεία που ζητούνται από αυτήν σε 

σχέση με κρατικές ενισχύσεις που 

χορηγούνται στη Δημοκρατία. 
   
  (ζ) συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και 

παρακολουθεί όλες τις πληροφορίες τις 

σχετικές με κρατικές ενισχύσεις. 
   
  (η) ετοιμάζει και διατηρεί ενημερωμένο 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων και 

Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας. 
   
  (θ) εκπαιδεύει και ενημερώνει όλες τις 

Αρμόδιες Αρχές και τους εμπλεκόμενους 

φορείς για θέματα κρατικών ενισχύσεων. 
   
  (ι) ετοιμάζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας Ετήσια Έκθεση για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του που 

αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, με 

παρατηρήσεις και εισηγήσεις, και Ετήσια 
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Στατιστική Έρευνα για την παραχώρηση 

κρατικών ενισχύσεων. 
   
  (ια) αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές 

ενισχύσεις και σε οποιαδήποτε άλλη 

επιτροπή, σώμα, ομάδα εργασίας, 

συνέδριο που αφορά σε θέματα παροχής 

κρατικών ενισχύσεων και που λαμβάνει 

χώρα είτε στη Δημοκρατία είτε στο 

εξωτερικό.». 
  
Τροποποίηση 

του ΜΕΡΟΥΣ  IV 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το ΜΕΡΟΣ IV του βασικού νόμου, το οποίο περιλαμβάνει τα 

άρθρα 10 έως και 18, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

ΜΕΡΟΣ IV, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα νέα άρθρα 10 

έως και 18: 
   
 «ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ 
   
 Έγκριση από 

τον Έφορο. 
10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή πριν από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης κρατικής 

ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 9Α(α), 

κοινοποιεί το προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης 

στον Έφορο σε κατάλληλο έντυπο. 
   
       (2) Ο Έφορος οφείλει εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης του προσχεδίου 

κρατικής ενίσχυσης να το αξιολογήσει και να το 

εγκρίνει ή να το απορρίψει, σε σχέση με τη 

συμβατότητά του με τους κανονισμούς για 

εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 9Α(α), με 

αιτιολογημένη απόφασή του που δημοσιεύεται 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
   
       (3) Κανένα προσχέδιο κρατικής ενίσχυσης 

που αναφέρεται στο άρθρο 9Α(α) δεν τίθεται σε 

ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει 

προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο. 
   
 Έκδοση 

γνωμοδότησης 

από τον Έφορο. 

11.-(1) Η Αρμόδια Αρχή πριν από την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης κρατικής 

ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 9Α(β), 

κοινοποιεί το προσχέδιο της εν λόγω ενίσχυσης 

στον Έφορο σε κατάλληλο έντυπο. 
   
       (2) Ο Έφορος οφείλει εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης του προσχεδίου 

ενίσχυσης να εκδώσει γνωμοδότηση προς την 

Αρμόδια Αρχή για τη συμβατότητά του με τους 

κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. 

   
       (3) Στην περίπτωση που ο Έφορος ζητήσει 

οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή 

διευκρινίσεις που αφορούν στο υποβληθέν 

προσχέδιο κρατικής ενίσχυσης, η προθεσμία 

που αναφέρεται στο εδάφιο (2) δύναται να 

παραταθεί για ακόμα ένα μήνα. 
   
       (4) Το Υπουργικό ή οποιαδήποτε κατά νόμο 

δημόσια αρχή δεν εγκρίνει οποιοδήποτε 

προσχέδιο κρατικής ενίσχυσης χωρίς να έχει 

εκδοθεί γνωμοδότηση του Εφόρου, εκτός εάν η 

προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2), 

ενδεχομένως παραταθείσα όπως αναφέρεται 

στο εδάφιο (3), έχει παρέλθει. 
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 Παραλαβή 

κοινοποίησης. 
12. Ο Έφορος ενημερώνει, εντός δέκα ημερών 

από τη λήψη της κοινοποίησης, κάθε Αρμόδια 

Αρχή που προβαίνει σε κοινοποίηση, σχετικά με 

την παραλαβή της κοινοποίησης. 
   
 Πλήρης 

κοινοποίηση. 
13. Η κοινοποίηση στον Έφορο προσχεδίου 

κρατικής ενίσχυσης πρέπει να είναι πλήρης και 

επακριβής και να περιέχει όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες για την εξέταση από τον Έφορο 

του κοινοποιηθέντος προσχεδίου κρατικής 

ενίσχυσης. 
   
 Αίτημα παροχής 

πληροφοριών. 
14.-(1) Σε περίπτωση που ο Έφορος θεωρήσει 

ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που υπέβαλε η 

Αρμόδια Αρχή σχετικά με το προσχέδιο κρατικής 

ενίσχυσης που κοινοποιήθηκε είναι ελλιπή, ζητά 

όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές 

πληροφορίες. Όταν η Αρμόδια Αρχή απαντήσει 

στο αίτημα αυτό, ο Έφορος την ενημερώνει ότι 

έλαβε την απάντηση. 
   
       (2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν 

παρέχει τις ζητούμενες συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ελλιπή, ο 

Έφορος προβαίνει σε υπόμνηση και τάσσει μια 

εύλογη προθεσμία για την υποβολή των 

πληροφοριών. 
   
 Αυτεπάγγελτος 

έλεγχος. 
15. Εφόσον περιπέσει στην αντίληψη του 

Εφόρου, ότι έχει γίνει ενέργεια ή παράλειψη που 

αντιβαίνει προς τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, αφού ζητήσει και λάβει πληροφορίες από 
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την Αρμόδια Αρχή αποστέλλει εμπεριστατωμένη 

γνώμη για την ενέργεια ή την παράλειψη 

αναλόγως, στην Αρμόδια Αρχή, καθορίζοντας 

και το χρόνο εντός του οποίου θα πρέπει να 

αρθεί η παρανομία: 
   
   Νοείται ότι η εμπεριστατωμένη γνώμη θα 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
   
 Εκ του Νόμου 

εξαιρέσεις. 
16. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου οι κρατικές ενισχύσεις προς τη γεωργία, 

την κτηνοτροφία και την αλιεία. 
   
 Υποχρεώσεις 

Αρμόδιας Αρχής 

και δικαιούχου. 

17.-(1) Κάθε Αρμόδια Αρχή οφείλει να κοινοποιεί 

στον Έφορο οποιοδήποτε μέτρο για συμμετοχή 

του Δημοσίου σε κεφάλαιο επιχείρησης ή 

παροχή κεφαλαίου προκειμένου να διαπιστωθεί 

κατά πόσο υπό τις ίδιες περιστάσεις ή όρους θα 

παρείχε το ίδιο κεφάλαιο ιδιώτης επενδυτής. 
   
       (2) Κάθε Αρμόδια Αρχή που χορηγεί κρατική 

ενίσχυση που εγκρίθηκε δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου υποβάλλει ετησίως στον 

Έφορο έκθεση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

το συνολικό αριθμό των δικαιούχων και το 

συνολικό ποσό που παραχωρήθηκε. 
   
       (3) Η Αρμόδια Αρχή υποχρεούται να τηρεί 

στοιχεία που να περιλαμβάνουν τα ποσά που 

παραχωρήθηκαν στον κάθε δικαιούχο για 

περίοδο δέκα ετών. 
       (4) Κάθε Αρμόδια Αρχή ή οποιοσδήποτε 

δικαιούχος προσχεδίου κρατικής ενίσχυσης, 
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υποχρεούται όπως αν της/του ζητηθεί τούτο από 

τον Έφορο, παρέχει κάθε συνδρομή στο 

επιτελούμενο από αυτόν έργο. 
   
 Αδικήματα και 

ποινές. 
18. Σε περίπτωση που -  

   
  (α) Προσχέδιο κρατικής ενίσχυσης τεθεί σε 

ισχύ στη Δημοκρατία χωρίς την έγκριση ή 

τη γνωμοδότηση του Εφόρου, ή 
   
  (β) ο Έφορος διαπιστώσει κατά τη διαδικασία 

ελέγχου της υλοποίησης και του τελικού 

αποτελέσματος κρατικής ενίσχυσης ότι 

έχει γίνει ενέργεια ή παράλειψη που 

αντιβαίνει προς τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου, 
   
  ο Έφορος, αφού ακούσει πρώτα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, και λάβει υπόψη τη φύση 

και τη βαρύτητα της παράβασης, ανάλογα με την 

περίπτωση, δύναται με δεόντως αιτιολογημένη 

απόφασή του να διατάξει το δικαιούχο του 

προσχεδίου κρατικής ενίσχυσης να επιστρέψει 

οποιοδήποτε ποσό έχει λάβει καταβάλλοντας και 

το νόμιμο τόκο.». 
   
Τροποποίηση 

του ΜΕΡΟΥΣ V 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το ΜΕΡΟΣ V του βασικού νόμου, το οποίο περιλαμβάνει τα 

άρθρα 19 έως και 22, αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

ΜΕΡΟΣ V, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα νέα άρθρα 19 

έως και 21: 
   
 «ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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 Διαδικασία 

επιτόπιου 

ελέγχου από 

την Επιτροπή. 

19. Όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται όπως, αν 

τους ζητηθεί τούτο από την Επιτροπή, παρέχουν 

κάθε συνδρομή στη διαδικασία επιτόπιου 

ελέγχου που μπορεί να διαταχθεί με απόφαση 

της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 22 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.659/1999, περιλαμβανο-

μένης της παρουσίασης και εξασφάλισης 

αντιγράφου πάσης φύσεως εγγράφων. 
   
 Απόδειξη. 20.-(1) Κατά τη διαδικασία που αναφέρεται στο 

άρθρο 19, δεν επιτρέπεται η επίκληση από τις 

υπηρεσίες ή από λειτουργούς της υποχρέωσης 

της εχεμύθειας, εκτός εάν πρόκειται για παροχή 

πληροφορίας ή απάντηση σε ερώτηση ή 

παρουσίαση εγγράφου ή μέρος εγγράφου που 

αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ της 

Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου κράτους ή 

διεθνούς οργανισμού ή στην άμυνα ή την 

ασφάλεια ή την εξωτερική πολιτική της 

Δημοκρατίας. 
   
       (2) Κατά τη διεξαγωγή ενός επιτόπιου 

ελέγχου, η Επιτροπή δύναται να καλέσει 

οποιοδήποτε λειτουργό ή οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο να δώσει οποιαδήποτε μαρτυρία ή να 

παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή να 

προσαγάγει οποιαδήποτε έγγραφα που, κατά τη 

γνώμη της Επιτροπής, σχετίζονται με τον έλεγχο 

που διεξάγει. 
   
 Αδικήματα και 

ποινές. 
21. Οποιοσδήποτε που – 
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  (α) Χωρίς νόμιμη δικαιολογία παραλείπει να 

παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία που 

γνωρίζει και η οποία σχετίζεται με τον 

έλεγχο που διεξάγει η Επιτροπή, ή 
   
  (β) χωρίς νόμιμη δικαιολογία αρνείται να 

παράσχει τα αιτούμενα από την Επιτροπή 

στοιχεία ή έγγραφα ή ηθελημένα 

παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την 

παροχή τους, ή 
   
  (γ) παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή 

στοιχεία, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι 

ανακριβή ή έχει εύλογο λόγο να πιστεύει 

ότι αυτά δεν είναι ακριβή, ή 
   
  (δ) χωρίς νόμιμη δικαιολογία παρακωλύει με 

οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχο που 

διεξάγεται από την Επιτροπή, ή  
   
  (ε) παρεμποδίζει ή παρενοχλεί την Επιτροπή 

ή οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει 

σε έρευνα που διεξάγεται από την 

Επιτροπή, 
   
  είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή 

σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα 

χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.». 
   
   
Προσθήκη νέου 

ΜΕΡΟΥΣ VI στο 

βασικό νόμο. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου ΜΕΡΟΥΣ VI: 
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 «ΜΕΡΟΣ VΙ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
   
 Στέγαση 

Γραφείου του 

Εφόρου. 

22. Ο Υπουργός Οικονομικών παραχωρεί 

κατάλληλο χώρο για τις ανάγκες στέγασης του 

Γραφείου του Εφόρου. 
   
 Έξοδα Γραφείου 

του Εφόρου. 
23.-(1) Όλα τα έξοδα του Γραφείου του Εφόρου 

καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
   
       (2) Ο έλεγχος των κονδυλίων ασκείται από 

τον Έφορο υπό την ιδιότητά του ως Λειτουργού 

που ασκεί τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια. 
   
 Υποχρέωση 

εχεμύθειας. 
24.-(1) Ο Έφορος και κάθε 

λειτουργός/σύμβουλος που υπάγεται στον 

Έφορο θεωρεί και χειρίζεται ως απόρρητο κάθε 

ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία που περιέρχεται 

σε γνώση του κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

εκτός στο βαθμό που απαιτείται για την 

εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 
   
       (2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τη δυνάμει 

του εδαφίου (1) υποχρέωση εχεμύθειας 

διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση 

μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι 

χιλίων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές.». 
   
   
Προσθήκη νέου 

ΜΕΡΟΥΣ VII  

στο βασικό νόμο. 

12.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου ΜΕΡΟΥΣ VII: 
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 «ΜΕΡΟΣ VIΙ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
   
 Κανονισμοί. 25. Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει, κατόπιν 

πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, 

Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα 

για να καθορίσει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 

θέματα: 
   
  (α) Τα έντυπα κοινοποίησης των προσχεδίων 

κρατικών ενισχύσεων που οφείλουν να 

συμπληρώνουν οι Αρμόδιες Αρχές, 
   
  (β) τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, και 
   
  (γ) το Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων.». 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

13. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004. 

  
Κατάργηση. 14. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 

καταργούνται –  
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

4.5.2001 

27.7.2001. 

 (α) Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές 

και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

 (β) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα 

και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001. 
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Τρίτο(Ι): 

4.5.2001 

27.7.2001. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

4.5.2001 

27.7.2001. 

 (γ) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Επαγγελματική Εκπαίδευση) Κανονισμοί του 2001. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

27.7.2001. 

 (δ) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Δημόσιες Ενισχύσεις που χορηγούνται με τη Μορφή 

Εγγυήσεων) Κανονισμοί του 2001. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

4.5.2001 

27.7.2001. 

 (ε) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Προστασία του Περιβάλλοντος) Κανονισμοί του 

2001. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

27.7.2001. 

 (στ) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Διάσωση και Αναδιάρθρωση Προβληματικών 

Επιχειρήσεων) Κανονισμοί του 2001. 

   
   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

 (ζ) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Πωλήσεις Γης και Κτιρίων από τις Δημόσιες Αρχές) 

Κανονισμοί του 2002. 
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Τρίτο(Ι): 

22.2.2001. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

19.7.2002. 

 (η) οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Δημόσιες Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα) 

Κανονισμοί του 2002. 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα 

Τρίτο(Ι): 

15.6.2001. 

 (θ) το περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 

(Διαδικασία Κοινοποίησης) Διάταγμα του 2001. 
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