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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 46(Ι)/2020 
Αρ. 4755, 5.5.2020 

Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

 
Αριθμός 46(Ι) του 2020 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2009 
 

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 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας»,

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L352, 
24.12.2013, 
σ. 9

.
 

L 151, 
22.2.2019, 
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα, ως τελευταία έχει τροποποιηθεί 
από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/316»,

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L190, 
28.6.2014, 
σ. 45. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 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.: L114, 
26.4.2012

.
 

σ. 8
.
 

L 313, 
10.12.2018, 
σ. 2. 

«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, ως τελευταία έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2018/1923»,

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L248, 
24.9.2015, 
σ. 9. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί λεπτομερών 
κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 
 

 
 

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 

108(I) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων Νόμους του 2001 έως 2009 (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 έως 2020.

Τροποποίηση 
του βασικού 
Νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των φράσεων «των άρθρων 87 και 88 
της Συνθήκης ΕΚ», «του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ» και «του άρθρου 88 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ», όπου αυτές απαντούν, σε οποιαδήποτε γραμματική μορφή, με 
τις φράσεις «των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ», «του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ» και 
«του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ», αντίστοιχα, στην κατάλληλη γραμματική μορφή.
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Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α)      Με τη διαγραφή των ακόλουθων όρων και των ορισμών τους: 
 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98», 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999», 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 875/2007», 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1535/2007», 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006», 

«Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων», 

«Συνθήκη ΕΚ»· 
 

(β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 
των ορισμών τους: 

 

««Γραφείο» σημαίνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 8Α Γραφείο του 
Εφόρου·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L352 
24.12.2013, 

σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L352, 
24.12.2013, 
σ. 9

.
 

L 151, 

22.2.2019, 
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας («de minimis») στο γεωργικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L190, 
28.6.2014, 

σ. 45. 

«Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 717/2014» σημαίνει  τον Κανονισμό  (ΕΕ) 
αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με 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, όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L114, 
26.4.2012, 
σ. 8

.
 

L 313, 
10.12.2018, 

σ. 2. 

«Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 360/2012» σημαίνει  τον Κανονισμό  (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, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L248, 
24.9.2015, 
σ. 1. 

«Κανονισμός   (EE)   2015/1588»   σημαίνει   τον   Κανονισμό   (EE) 
2015/1588 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 για την εφαρμογή 
των  άρθρων  107  και  108  της  Συνθήκης  για  τη  λειτουργία  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών 
ενισχύσεων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L248, 
24.9.2015, 
σ. 9. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1589» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 2015/1589 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015 περί 
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L119, 
4.5.2016, 
σ. 1. 

«Κανονισμός  (ΕΕ)  αριθ. 2016/679»  σημαίνει  τον Κανονισμό  (ΕΕ) 
αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 
 
«Κεντρικό Σύστημα Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύ- 
σεων Ήσσονος Σημασίας» ή «Σύστημα» σημαίνει το πληροφοριακό 
σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 9Β· 
 
«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·»· και

 

(γ)       με  την  αντικατάσταση  των  ορισμών  των  όρων  «Επιτροπή»  και  «Συμβουλευτική 
Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις» με τους ακόλουθους ορισμούς, αντίστοιχα: 

 
«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

 
«Συμβουλευτική Επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις» σημαίνει την Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1588· 

Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και την 

αναρίθμηση  του εδαφίου (4) αυτού, σε εδάφιο (3).

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 8Α. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 8 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου:

«Γραφείο 
Εφόρου. 

1 του 1990 
77 του 1991 

211 του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(I) του 1996 

109(I) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι0 του 2000 
4(I) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 
68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

105(I) του 2005 
96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008 
137(Ι) του 2009 
194(Ι) του 2011 

78(Ι) του 2013 
7(Ι) του 2014 

21(Ι) του 2014 
100(Ι) του 2015 
148(Ι) του 2017 
151(Ι) του 2017 

152(Ι) του 2017. 

70(Ι) του 2016. 

8Α.-(1) Ο Έφορος διατηρεί Γραφείο το οποίο αποτελείται από 
μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, που διορίζονται σύμφωνα με τον 
περί   Δημόσιας   Υπηρεσίας   Νόμο   και/ή   από   εργοδοτουμένους 
ορισμένου και/ή αορίστου χρόνου, που εργοδοτούνται σύμφωνα με 
τον περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου 
και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμο.
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(2) Ο Έφορος είναι η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

 
(3)   Ο Έφορος προΐσταται διοικητικά και είναι υπεύθυνος για το 

προσωπικό του Γραφείου του.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 9Α 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 9Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των παραγράφων (γ) 

και (η) αυτού, με τις ακόλουθες παραγράφους, αντίστοιχα: 
 
 
 

«(γ)  είναι  υπεύθυνος  για  τη  γενική  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  Κανονισμού  (ΕΕ) 
2015/1589 και των εκτελεστικών διατάξεων που θεσπίζονται από την Επιτροπή, δυνάμει του 
Άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισμού·»

.
 

 

 
«(η) ελέγχει την τήρηση από τις Αρμόδιες Αρχές της εκάστοτε σε ισχύ νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στη 
Δημοκρατία.».

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου 
9Β. 

7.Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 9Α αυτού του 

ακόλουθου νέου άρθρου:

«Κεντρικό Σύστημα 
Μητρώων Κρατικών 
Ενισχύσεων και 
Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας. 

125(Ι) του 2018. 

9Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των 
Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, το 
Γραφείο διαχειρίζεται και παρακολουθεί την τήρηση από τις Αρμόδιες 
Αρχές του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων 
και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, το οποίο αποτελείται από τα 
ακόλουθα έξι (6) επιμέρους μητρώα: 
 

(α)    το μητρώο κρατικών ενισχύσεων· 
 

(β)    το γενικό μητρώο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας· 

 
(γ)    το μητρώο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στις οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές· 
 

(δ)    το  μητρώο  για  τις  ενισχύσεις  ήσσονος  σημασίας  στο 
γεωργικό τομέα· 

 
(ε)    το  μητρώο  για  τις  ενισχύσεις  ήσσονος  σημασίας  στους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας· 
 

(στ) το μητρώο για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
χορηγούνται για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού 
Οικονομικού Συμφέροντος. 

 
(2) Οι Αρμόδιες Αρχές καταχωρίζουν στο Σύστημα τα καθορι- 

ζόμενα στους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς στοιχεία των 
δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων. 
 

(3) Το Σύστημα διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των 
δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων, τα οποία φυλάσσονται για την 
εκάστοτε προβλεπόμενη στους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
περίοδο.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 17   του βασικού νόμου   τροποποιείται   με την προσθήκη,   αμέσως   μετά   το 

εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
 

«(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι 
της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 
των Δεδομένων αυτών Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, κάθε Αρμόδια Αρχή οφείλει 
να χρησιμοποιεί και/ή να ενημερώνει και/ή να τηρεί ένα ή περισσότερα
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μητρώα του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου ή και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και/ή εγκυκλίους που εκδίδει ο 
Έφορος.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το  άρθρο  19  του  βασικού  νόμου  τροποποιείται  με  την  αντικατάσταση  της  φράσης 

«Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  659/1999»  (τέταρτη  γραμμή)  με  τη  φράση  «Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ. 
2015/1589».

Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 

(α)      Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
 

«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του Εφόρου 
που υποβάλλεται σε αυτό με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, Κανονισμούς 
που δημοσιεύονται στην Επίσημη της Δημοκρατίας για τον καθορισμό οποιουδήποτε 
θέματος το οποίο κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.»ˑ και 

 
(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «το 

Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων» με τη φράση «το Κεντρικό Σύστημα Μητρώων 
Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας».

Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
 
 

«(β)   του  Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1589.».
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

