
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ  

 
 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 

 144(Ι) του 2004 

 117(Ι) του 2005 

 9(Ι) του 2007 

 82(I) του 2007. 

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

Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 

Νόμους του 2001 μέχρι (Αρ.2) του 2007 (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 2009. 

 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

της λέξης 

«προσχέδιο».  

 2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«προσχέδιο», οπουδήποτε αυτή απαντάται και σε οποιαδήποτε 

γραμματική παραλλαγή, με τη λέξη «μέτρο» στην αντίστοιχη 

γραμματική παραλλαγή.   

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

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

  

    (α) Με  την αντικατάσταση  του  όρου και του ορισμού «Μητρώο 

κρατικών ενισχύσεων» με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:          
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  ««Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων» σημαίνει 

το Μητρώο, το οποίο τηρεί και φυλάττει ο 

Έφορος για σκοπούς καταγραφής των 

μέτρων κρατικών ενισχύσεων που 

εφαρμόζονται στη Δημοκρατία∙»∙ 
  

    (β) με τη διαγραφή στον ορισμό του όρου «οικονομική 

δραστηριότητα» της φράσης «και η οποία, τουλάχιστον 

καταρχήν, ενδέχεται να ασκείται από ιδιωτικό νομικό 

πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (τρίτη μέχρι πέμπτη 

γραμμή)∙ και με την προσθήκη σ’ αυτό, στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 

  

  ««επιτόκιο ανάκτησης» σημαίνει το επιτόκιο 

που εφαρμόζεται στην ανάκτηση κρατικών 

ενισχύσεων, όπως καθορίζεται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

 

 

 

 

Επίσημη  

Εφημερίδα    

της E.E.:  

L 140,      

30.4.2004,  

              σ. 1. 

 

 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004» σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της 

Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά 

με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

Άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

   

            Επίσημη  

Εφημερίδα    

της E.E.:  

L 337,    

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007» σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 της 

Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την 

εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της 
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21.12.2007, 

σ. 35. 

                         

               

Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας («de minimis») στον τομέα της 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων, όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   
 Επίσημη  

Εφημερίδα   

της E.E.:  

L 193,     

25.7.2007,  

           σ. 6. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007» σημαίνει 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 875/2007 της 

Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2007, για την 

εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της 

Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας στον τομέα της αλιείας και για την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1860/2004, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·»∙ και 

  

     (γ) με τη διαγραφή των ορισμών των όρων «επιτόκιο 

αναφοράς», «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1860/2004», «Κεντρικό 

Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας», «Κεντρικό 

Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας στον τομέα της 

αλιείας» και «Κεντρικό Μητρώο Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σημασίας στον τομέα της γεωργίας» και των ορισμών τους.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 9Α 

του βασικού 

νόμου. 

4.    Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
    (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο:  

   

  «(α)  Αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

10, τις κρατικές ενισχύσεις που 
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χορηγούνται στη Δημοκρατία, οι οποίες, 

σύμφωνα με Κανονισμούς ή Αποφάσεις 

που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση της 

κοινοποίησης που προβλέπεται στο 

Άρθρο 88, παράγραφος 3, της Συνθήκης 

ΕΚ·»∙ 
  

    (β)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

 «(δ)  εκδίδει  αιτιολογημένη  απόφαση  σύμφωνα με  τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 σε 

περιπτώσεις παραβάσεων, για την αναστολή της 

εφαρμογής μέτρου κρατικής ενίσχυσης και της 

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και/ή την άρση της 

παρανομίας και/ή την επιστροφή οποιουδήποτε 

ποσού έχει ληφθεί κατά παράβαση του παρόντος 

Νόμου·»· 

  

 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

 «(ε)  εξασφαλίζει από τις αρμόδιες αρχές εκθέσεις που 

περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τις 

παραχωρούμενες κρατικές ενισχύσεις·»·   

  

    (δ)  με την αντικατάσταση της παραγράφου (η) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  

 «(η)    είναι   υπεύθυνος   για    την   τήρηση   των   εθνικών 

σωρευτικών ορίων που προβλέπουν ο Κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 1535/2007 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4217, 30/10/2009 108(I)/2009



5 

 

875/2007 για οποιαδήποτε περίοδο τριών 

οικονομικών ετών·»· και 

  

    (ε)   με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) αυτού, της 

φράσης «και Ετήσια Στατιστική Έρευνα» (πέμπτη και έκτη 

γραμμή) με τη φράση «η οποία συμπεριλαμβάνει στατιστική 

ανάλυση». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου.  

5.    Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο:   

 

  

 «Έγκριση από τον 

Έφορο. 

10.-(1) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο 

κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α) του άρθρου 9Α στον Έφορο 

για έγκριση. 

   
  (2) Ο Έφορος οφείλει, εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία κοινοποίησης του μέτρου 

κρατικής ενίσχυσης, να το αξιολογήσει 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή τις 

Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και οι οποίοι απαλλάσσουν από την 

υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που 

προβλέπεται στο Άρθρο 88, παράγραφος 3, 

της Συνθήκης ΕΚ, και να το εγκρίνει, με ή 

χωρίς όρους, ή να το απορρίψει, με 

αιτιολογημένη απόφασή του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 

αποκτά ισχύ από τη δημοσίευσή της σ’ αυτή.  

   
  (3) Κανένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης που 
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αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 

9Α δεν τίθεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός 

εάν έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον 

Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι που ο 

Έφορος επέβαλε στην εκδοθείσα δυνάμει του 

εδαφίου (2) απόφασή του. 

   

  (4)  Ο Έφορος δύναται, κατόπιν αιτήματος 

από την αρμόδια αρχή ή αυτεπαγγέλτως, να 

ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή του 

εκδοθείσα δυνάμει του παρόντος άρθρου ή 

του άρθρου 18 εάν - 

   

  (α)   μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό 

γεγονός στο οποίο στηρίχθηκε η 

απόφασή του· 

   

  (β)  εάν η απόφαση οφείλεται σε 

παραπλάνηση του Εφόρου, με την 

παροχή ανακριβών πληροφοριών ή 

την απόκρυψη αληθών στοιχείων∙ ή           

   

  (γ)   η αρμόδια αρχή προχωρήσει στην 

τροποποίηση του μέτρου κρατικών 

ενισχύσεων για το οποίο εκδόθηκε η 

απόφαση. 

   

  (5)(α)     Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 

προτίθεται να προχωρήσει σε 

τροποποίηση μέτρου κρατικών 

ενισχύσεων εγκριθέντος δυνάμει του 

παρόντος άρθρου, προτού αυτή 

προβεί στην εφαρμογή τέτοιας 
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τροποποίησης, κοινοποιεί την 

προτιθέμενη τροποποίηση στον 

Έφορο και αναμένει την έκδοση της 

απόφασης του Εφόρου αναφορικά 

με αυτήν.  

 

(β)    Ο Έφορος, λαμβάνοντας υπόψη τη 

φύση και την έκταση της 

κοινοποιηθείσας τροποποίησης, 

αποφασίζει εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος κατά πόσον θεωρεί την 

τροποποίηση μη ουσιώδη, οπότε 

ενημερώνει την αρμόδια αρχή ότι η 

αρχική έγκριση του μέτρου κρατικής 

ενίσχυσης εξακολουθεί να ισχύει ή 

κατά πόσο θεωρεί την τροποποίηση 

ουσιώδη, οπότε εξετάζει το 

τροποποιηθέν μέτρο ως νέο μέτρο 

κρατικής ενίσχυσης και εκδίδει νέα 

απόφαση επ’ αυτού.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   

 «Έκδοση 

γνωμοδότησης 

από τον Έφορο. 

11.-(1) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρο 

κρατικής ενίσχυσης που δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 9Α 

στον Έφορο για γνωμοδότηση, αναφορικά με 

τη συμβατότητά του με τους κανόνες των 

κρατικών ενισχύσεων, προτού υποβάλει το 

μέτρο αυτό για έγκριση στο Υπουργικό 
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Συμβούλιο ή σε οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο 

αρμόδια δημόσια αρχή. 

   

  (2) Ο Έφορος εκδίδει, εντός δύο μηνών από 

την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο 

εδάφιο (1) κοινοποίησης, τη γνωμοδότησή του 

προς την αρμόδια αρχή, αναφορικά με τη 

συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου 

ενίσχυσης με τους κανόνες των κρατικών 

ενισχύσεων. 

   

  (3) Στην περίπτωση που ο Έφορος ζητήσει 

οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή 

διευκρινίσεις που αφορούν στο κοινοποιηθέν 

μέτρο κρατικής ενίσχυσης, η προθεσμία που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) δύναται να 

παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 του παρόντος Νόμου. 

   

  (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε 

κατά νόμο δημόσια αρχή δεν εγκρίνει 

οποιοδήποτε μέτρο κρατικής ενίσχυσης χωρίς 

να έχει εκδοθεί γνωμοδότηση του Εφόρου, 

εκτός εάν η προθεσμία που αναφέρεται στο 

εδάφιο (2), ενδεχομένως παραταθείσα όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 14, έχει παρέλθει. 

   

  (5)  Παρά την έκδοση οποιασδήποτε 

γνωμοδότησης από τον Έφορο δυνάμει του 

εδαφίου (2) και τυχόν έγκριση του μέτρου 

ενίσχυσης από το Υπουργικό Συμβούλιο ή 

οποιαδήποτε άλλη κατά νόμο αρμόδια 

δημόσια αρχή, κανένα μέτρο κρατικής 
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ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 

(β) του άρθρου 9Α δεν τίθεται σε ισχύ στη 

Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Άρθρου 88, παράγραφος 3 της 

Συνθήκης ΕΚ, και εγκριθεί από αυτήν. 

   

  (6)(α)  Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή 

προτίθεται να τροποποιήσει 

οποιοδήποτε μέτρο κρατικής 

ενίσχυσης που έχει κοινοποιηθεί και 

εγκριθεί από την Επιτροπή η 

τροποποίηση του μέτρου 

κοινοποιείται στον Έφορο για να 

γνωμοδοτήσει κατά πόσο το 

τροποποιηθέν μέτρο κρατικής 

ενίσχυσης συνιστά νέο μέτρο 

ενίσχυσης όπως ορίζεται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 794/2004, το 

οποίο υπόκειται στην υποχρέωση 

νέας κοινοποίησης δυνάμει του 

Άρθρου 88, παράγραφος 3 της 

Συνθήκης ΕΚ ή/και κατά πόσο το 

μέτρο αυτό συνάδει με τους κανόνες 

των κρατικών ενισχύσεων. Ο 

Έφορος εκδίδει εντός δύο μηνών τη 

γνωμοδότησή του.  

   

  (β)    Κανένα τροποποιηθέν μέτρο 

ενίσχυσης σε σχέση με το οποίο 

εκδόθηκε γνωμοδότηση με βάση την 

παράγραφο (α) ότι συνιστά νέο 

μέτρο ενίσχυσης δεν τίθεται σε ισχύ 
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στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει 

προηγουμένως κοινοποιηθεί στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Άρθρου 88, παράγραφος 3 της 

Συνθήκης ΕΚ, και εγκριθεί από 

αυτήν.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

7.   Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

  

 «Παροχή 

συμπληρωματικών 

πληροφοριών.  

14.-(1) Σε περίπτωση που ο Έφορος 

θεωρήσει ότι τα πληροφοριακά στοιχεία που 

υπέβαλε η αρμόδια αρχή σχετικά με το μέτρο 

κρατικής ενίσχυσης που κοινοποιήθηκε είναι 

ελλιπή, ζητά όλες τις αναγκαίες 

συμπληρωματικές πληροφορίες τάσσοντας 

εύλογη προθεσμία για την υποβολή των 

πληροφοριών, η οποία σε δικαιολογημένες 

περιπτώσεις δύναται να παραταθεί. Όταν η 

αρμόδια αρχή απαντήσει στο αίτημα αυτό, ο 

Έφορος την ενημερώνει ότι έλαβε την 

απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, η 

προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) 

των  άρθρων 10 και 11 αρχίζει την επόμενη 

μέρα της παραλαβής από τον Έφορο της 

απάντησης της αρμόδιας αρχής στο αίτημα 

παροχής πληροφοριών. 

   

  (2)  Η κοινοποίηση θεωρείται από τον Έφορο 

ότι έχει αποσυρθεί, εάν οι ζητούμενες 

πληροφορίες δεν παρασχεθούν εντός της 
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ταχθείσας προθεσμίας, όπως αυτή τυχόν να 

έχει παραταθεί, εκτός εάν η αρμόδια αρχή 

υποβάλει στον Έφορο δήλωση δεόντως 

αιτιολογημένη, πριν από τη λήξη της 

ταχθείσας προθεσμίας, στην οποία αναφέρει 

ότι, κατά την εκτίμησή της, η κοινοποίηση είναι 

πλήρης, δεδομένου ότι οι ζητηθείσες 

συμπληρωματικές πληροφορίες δεν είναι 

διαθέσιμες ή έχουν ήδη δοθεί. Στην 

περίπτωση αυτή, η προθεσμία που 

αναφέρεται στο εδάφιο (2) των  άρθρων 10 και 

11 αρχίζει την επόμενη ημέρα της παραλαβής 

από τον Έφορο της δήλωσης αυτής της 

αρμόδιας αρχής. 

   

  (3) Εάν ο Έφορος κρίνει, κατά τα 

αναφερόμενα στο εδάφιο (2), ότι η 

κοινοποίηση έχει αποσυρθεί, ενημερώνει περί 

τούτου την αρμόδια αρχή που είχε προβεί στη 

σχετική κοινοποίηση.».      

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

κατάργηση του 

άρθρου 15 

αυτού. 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 

15. 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, με το ακόλουθο   νέο άρθρο: 

 

 «Απόφαση        18.-(1) Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση 
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Εφόρου σε         

περιπτώσεις 

παραβάσεων. 

του Εφόρου κατόπιν παραπόνου ή 

ενημέρωσης από οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ότι –  

   
  (α) μέτρο κρατικής ενίσχυσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο (α) 

του άρθρου 9Α έχει τεθεί σε ισχύ 

στη Δημοκρατία χωρίς την 

έγκριση του Εφόρου, ή  

     

  (β)  μέτρο  κρατικής  ενίσχυσης  που 

αναφέρεται στην παράγραφο (β) 

του άρθρου 9Α, έχει τεθεί σε 

ισχύ στη Δημοκρατία-  

             (i) χωρίς να ληφθεί η 

γνωμοδότηση του 

Εφόρου, ή 

  (ii)     χωρίς να έχει κοινοποιηθεί 

στην Επιτροπή για 

έγκριση, ή 

   

  (γ)  κατά την εφαρμογή μέτρου 

κρατικής ενίσχυσης που έχει 

εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 10 

του παρόντος Νόμου έχει γίνει 

ενέργεια ή παράλειψη που 

αντιβαίνει προς τις πρόνοιες του 

εγκριθέντος μέτρου κρατικής 

ενίσχυσης ή τους όρους που 

επιβλήθηκαν με την εκδοθείσα 

δυνάμει του άρθρου 10 

απόφαση του Εφόρου,  
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  ο Έφορος δύναται, αφού ακούσει πρώτα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και λάβει υπόψη τη φύση 

και τη βαρύτητα της παράβασης ανάλογα με 

την περίπτωση, να διατάξει, με δεόντως 

αιτιολογημένη απόφασή του που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου 

κρατικής ενίσχυσης και της χορήγησης 

κρατικών ενισχύσεων, τον τερματισμό της 

παρανομίας και την ανάκτηση οποιουδήποτε 

ποσού έχει ληφθεί κατά παράβαση του 

παρόντος Νόμου από τους αποδέκτες συν το 

νόμιμο τόκο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα 

με το επιτόκιο ανάκτησης, καθορίζοντας και 

την προθεσμία για εκτέλεση της απόφασης 

αυτής.   

   

  (2) Ο Έφορος κατονομάζει στην αιτιολογημένη 

απόφασή του τον υπεύθυνο φορέα για 

εκτέλεση της απόφασης αυτής, ο οποίος για 

σκοπούς του παρόντος Νόμου θα αναφέρεται 

ως ο “υπεύθυνος φορέας”.».   

   

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων. 

10.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 18 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

  

 «Διαδικασία 

εκτέλεσης 

απόφασης 

ανάκτησης που 

18Α.-(1) Κατόπιν δημοσίευσης της απόφασης 

του Εφόρου για ανάκτηση των παράνομα 

χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων, ο 

υπεύθυνος φορέας, κατά την έννοια του 
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εκδίδεται από τον 

Έφορο. 

εδαφίου (2) του άρθρου 18, προσδιορίζει την 

ταυτότητα των αποδεκτών παράνομης 

ενίσχυσης, το ακριβές ποσό της παράνομης 

ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί από τον 

κάθε ένα αποδέκτη και τη διαδικασία η οποία 

θα ακολουθηθεί για εκτέλεση της απόφασης 

και κοινοποιεί τα στοιχεία αυτά στον Έφορο.  

   

  (2) Το ταχύτερο δυνατό μετά τη δημοσίευση 

της απόφασης ανάκτησης που εκδίδεται από 

τον Έφορο, ο υπεύθυνος φορέας, ανάλογα με 

την περίπτωση: 

 

  (α) ανακαλεί την παράνομη πράξη 

χορήγησης της κρατικής ενίσχυσης 

και κοινοποιεί την ανακλητική 

απόφαση σε κάθε αποδέκτη της 
παράνομης ενίσχυσης, ή 

   

  (β)  μεριμνά για την τροποποίηση ή 

κατάργηση των νομοθετικών ή 

κανονιστικών διατάξεων, δυνάμει 

των οποίων έχει χορηγηθεί η οικεία 

κρατική ενίσχυση, ή 

   

  (γ)   τερματίζει ή τροποποιεί σύμβαση, 

δυνάμει της οποίας έχει χορηγηθεί η 

οικεία κρατική ενίσχυση ή μεριμνά 

για την ακύρωση της σύμβασης,  

   

  και αποστέλλει επιστολή σε κάθε αποδέκτη 

ατομικά, με την οποία τον ενημερώνει για την 

υποχρέωσή του για επιστροφή εντός 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4217, 30/10/2009 108(I)/2009



15 

 

συγκεκριμένης προθεσμίας οποιουδήποτε 

ποσού κρατικής ενίσχυσης έχει λάβει δυνάμει 

της ατομικής διοικητικής πράξης ή της 

νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή της 

σύμβασης που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) ή (γ), συν την  καταβολή 

του νόμιμου τόκου, ο οποίος υπολογίζεται 

σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης. Στην 

επιστολή του, ο υπεύθυνος φορέας κάνει 

αναφορά στην απόφαση ανάκτησης που 

εκδόθηκε από τον Έφορο και στην οποία 

στηρίζεται η  ατομική διαταγή ανάκτησης. 
   
  (3)   Στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος 

φορέας κρίνει πως η αποστολή εντολών 

ανάκτησης προς κάθε αποδέκτη ξεχωριστά 

είναι πρακτικά αδύνατη, πρέπει να ειδοποιεί 

περί τούτου τον Έφορο με επιστολή, 

προτείνοντας εναλλακτικές μεθόδους 

κοινοποίησης στους αποδέκτες της 

υποχρέωσής τους για επιστροφή της 

ενίσχυσης. Ο Έφορος εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος ειδοποιεί γραπτώς τον υπεύθυνο 

φορέα κατά πόσο η προταθείσα εναλλακτική 

μέθοδος γίνεται αποδεκτή.     
   

  (4) Στην περίπτωση που ένας αποδέκτης δε 

συμμορφώνεται με τη διαταγή ανάκτησης που 

τον αφορά, ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να 

επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο, 

περιλαμβανομένης της λήψης δικαστικών 

μέτρων, την άμεση εφαρμογή της διαταγής 

ανάκτησης:  
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  Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση ο 

υπεύθυνος φορέας επιδιώκει την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας ανάκτησης το συντομότερο 

δυνατό.  

   

 Απόφαση  

ανάκτησης που 

εκδίδεται από την 

Επιτροπή.  

18Β.-(1) Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης 

από την  Επιτροπή με την οποία διατάσσεται 

η Δημοκρατία να ανακτήσει τις παράνομες 

κρατικές ενισχύσεις, ο Έφορος έχει τον 

εποπτικό έλεγχο για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της απόφασης αυτής.  

   

  (2) Ο υπεύθυνος φορέας, για την εκτέλεση της 

απόφασης ανάκτησης που αναφέρεται στην 

παράγραφο (1), λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο, 

περιλαμβανομένου οποιουδήποτε μέτρου το 

οποίο καθίσταται εφικτό να ληφθεί δυνάμει της 

αρχής της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου 

έναντι των εθνικών δικαίων των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άμεση 

εφαρμογή της απόφασης ανάκτησης.». 

  

Τροποποίηση 

του Μέρους V 

του βασικού  

νόμου. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την τροποποίηση του τίτλου 

του ΜΕΡΟΥΣ V με τον ακόλουθο νέο τίτλο:  

 

  

 «ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟ  

Ή ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

    (α) με την αντικατάσταση του κειμένου του πλαγιότιτλου αυτού, 

με το ακόλουθο νέο κείμενο: «Διαδικασία ελέγχου από τον 

Έφορο ή την Επιτροπή.»· 

  

    (β) με τη διαγραφή των λέξεων «από  την Επιτροπή» (δεύτερη 

γραμμή) · 

  

    (γ) με τη διαγραφή της λέξης «επιτόπιου» (τρίτη γραμμή)· 

  

    (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «διαταχθεί» (τέταρτη 

γραμμή), της φράσης «από τον Έφορο δυνάμει του 

παρόντος άρθρου ή»· και 

  

    (ε) με τη διαγραφή των λέξεων και του αριθμού «του άρθρου 

22» (πέμπτη γραμμή).    

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 20 του βασικού νομού τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  

    (α) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 

«επιτόπιου» (πρώτη γραμμή)· 

  

    (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«ελέγχου» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ο Έφορος ή»· 

  

    (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 
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«καλέσει» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «καλέσουν»· 

  

    (δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«γνώμη» (έβδομη γραμμή), της φράσης «του Εφόρου ή»∙ 

και 

  

    (ε) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης 

«διεξάγει» (όγδοη γραμμή) με τη λέξη «διεξάγουν».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

14. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  

    (α) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «διεξάγει» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ο Έφορος 

ή»· 

  

    (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «από» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «τον Έφορο 

ή»· 

  

    (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «διεξάγεται» (τρίτη γραμμή), των λέξεων «τον 

Έφορο ή»· 

  

    (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «παρενοχλεί» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «τον 

Έφορο ή»· 

  

    (ε) με τη διαγραφή, στην παράγραφο (ε) αυτού, των λέξεων 

«από την Επιτροπή» (τρίτη γραμμή)∙ και 
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    (στ) με την αντικατάσταση, στην τελευταία παράγραφο αυτού, 

της φράσης «δέκα χιλιάδες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) 

με τη φράση «δεκαεφτά χιλιάδες ευρώ».    

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 

  

 «Αγωγή για 

αποζημίωση. 

21Α.-(1) Σε περίπτωση αγωγής για 

αποζημίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο το 

οποίο υπέστη ζημιά από πράξεις ή 

παραλείψεις αρμόδιας αρχής που 

διενεργούνται κατά παράβαση των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 87 

και 88 της Συνθήκης ΕΚ, απόφαση του 

Εφόρου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 18 
του παρόντος Νόμου ή απόφαση της 

Επιτροπής, που διαπιστώνει την εν λόγω 

παράβαση αποτελεί μαχητό τεκμήριο της 

αλήθειας του περιεχομένου της.».         

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση των λέξεων «χιλίων λιρών» (τέταρτη γραμμή) 

με τις λέξεις «χίλια εφτακόσια ευρώ».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 25 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 
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 «Έκδοση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Κανονισμών.          

25.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

εκδίδει, κατόπιν πρότασης του Υπουργού 

Οικονομικών, κανονισμούς προς καθορισμό 

οποιουδήποτε θέματος το οποίο κατά τον 

παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό 

καθορισμού. 

   

  (2)  Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του 

εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό 

κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν -     

 

     (α)  τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων 

ήσσονος   σημασίας, 

   

     (β) τη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας στους τομείς της 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 

της αλιείας, 

   

     (γ) το Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων, 

   

     (δ) τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών 

σχέσεων μεταξύ του δημοσίου και των 

δημοσίων επιχειρήσεων, 

 

     (ε)  τη διαδικασία που ακολουθείται 

ενώπιον του Εφόρου κατά την εξέταση 

των παραβάσεων κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 18 του παρόντος Νόμου. 

   

  (3) Οι εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος 

άρθρου Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν 

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 
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  (4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν 

προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.     

   

  (5) Η έκδοση κανονισμών δεν αποτελεί 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος 

Νόμου, μέχρι δε την έκδοση κανονισμών για 

τον καθορισμό συγκεκριμένου θέματος, ο 

Έφορος δύναται να ρυθμίζει το εν λόγω θέμα 

με διάταγμά του, εξαιρουμένων θεμάτων που 

αφορούν την πρόβλεψη ποινικών 

αδικημάτων.».      

 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

νέων άρθρων. 

18. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 25 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   

 «Κατ’ αναλογία 

εφαρμογή του 

κοινοτικού δικαίου. 

26. Σε περίπτωση που ο παρών Νόμος ή οι  

κανονισμοί ή τα διατάγματα που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού δε ρυθμίζουν ρητώς κάποιο 

θέμα, το Δικαστήριο ή ο Έφορος δύναται, 

ανάλογα με την περίπτωση, να εφαρμόζει κατ΄ 

αναλογίαν τις σχετικές διατάξεις του κοινοτικού 

δικαίου του ανταγωνισμού. 

   
 Έκδοση 

διαδικαστικών 

27. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει 

διαδικαστικούς κανονισμούς που 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4217, 30/10/2009 108(I)/2009



22 

 

κανονισμών. δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας για την εφαρμογή των 

διατάξεων- 

   
  (α) του άρθρου 21Α του παρόντος Νόμου, και 

   
  (β) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.». 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.050.017-2009 
 
 
 
 
/ΦΜ 
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