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10 Oκτωβρίου, 2003.

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραµµατισµού
και Γενικό Λογιστή,
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας,
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου,

ΘΕΜΑ:  Ενισχύσεις ΄Ησσονος Σηµασίας (De Minimis)
Οι περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµοι του 2001 µέχρι 2003

(Νόµοι 30(Ι) του 2001, 122(Ι) του 2001, 139(Ι) του 2002,
10(Ι) του 2003 και 80(Ι) του 2003)

Επιθυµώ να αναφερθώ στις εγκύκλιες επιστολές µου µε αριθµό 2 και 9 και
ηµεροµηνία 30 Ιουλίου 2001 και 11 ∆εκεµβρίου 2002, αντίστοιχα, σχετικά µε το πιο πάνω
θέµα και να υπενθυµίσω ότι, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του Άρθρου 7 των περί Ελέγχου
των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµων (εφεξής καλουµένων ως ο “Νόµος”), ουδεµία ενίσχυση
de minimis χορηγείται, εκτός εάν η παραχωρούσα Αρµόδια Αρχή έχει προηγουµένως
εξασφαλίσει από το δικαιούχο γραπτή δήλωση ότι –

(α) κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την ηµεροµηνία της γραπτής
δήλωσης, δεν έχει λάβει από οιανδήποτε Αρµόδια Αρχή οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ως ενίσχυση de minimis, ή

(β) αν, κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει κατά την ηµεροµηνία της γραπτής    
δήλωσης, έχει λάβει οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ως ενίσχυση de minimis, το συνολικό
ποσό που έλαβε ή που κατέστη δικαιούχος να λάβει ως επιχορήγηση ή ισοδύναµο
επιχορήγησης, από ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν ως
ενίσχυση de minimis, δε θα υπερβαίνει τις £57.000 για οποιαδήποτε περίοδο τριών
ηµερολογιακών χρόνων.

2.  Συνεπώς, εάν µία επιχείρηση λάβει, για παράδειγµα, στις 15.10.2003 ενίσχυση de
minimis ύψους £57.000, ουδεµία άλλη ενίσχυση de minimis µπορεί να της παραχωρηθεί
µέχρι τη λήξη της τριετίας, δηλαδή µέχρι τις 15.10.2006.  Από την ηµεροµηνία αυτή η ίδια
επιχείρηση δύναται να λάβει εκ νέου ενίσχυση de minimis ύψους µέχρι £57.000.
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3.  Σε περίπτωση που µία επιχείρηση λάβει ή έχει καταστεί δικαιούχος να λάβει
ενισχύσεις de minimis όπως αναφέρονται στο πιο κάτω παράδειγµα,

Ηµεροµηνία ΄Υψος ενίσχυσης de minimis που της παραχωρήθηκε ή
θα της παραχωρηθεί

(£)

30.4.2003 27.000
10.1.2004 10.000
10.1.2005 10.000
10.1.2006 10.000

τότε η εν λόγω επιχείρηση στις 10.1.2006 θα συµπληρώσει το όριο των £57.000. Η
επιχείρηση αυτή δε δύναται να λάβει εκ νέου ενίσχυση de minimis πριν από την
1.5.2006, µέχρι δηλαδή να παύσει να συνυπολογίζεται πλέον στην κρίσιµη τριετία η
ενίσχυση ύψους £27.000 που έλαβε στις 30.4.2003. Κατά την 1.5.2006 δύναται να λάβει
ενίσχυση de minimis η οποία δε θα υπερβαίνει τις £27.000 [£57.000 –
(£10.000+£10.000+£10.000)].  ∆ηλαδή, για κάθε σκοπούµενη ενίσχυση de minimis θα
πρέπει να ελέγχεται η προηγούµενη τριετία καθώς επίσης και οποιεσδήποτε δεσµεύσεις
για παραχώρηση ενισχύσεων de minimis σε µεταγενέστερο στάδιο έτσι ώστε να τηρείται
το όριο των £57.000.

4.  Η προµνησθείσα γραπτή δήλωση κοινοποιείται από την Αρµόδια Αρχή στον
΄Εφορο εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της.  Επιπρόσθετα, η
Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στον ΄Εφορο συµπληρωµένο ειδικό έντυπο.  Τονίζεται εν
προκειµένω ότι αποτελεί ευθύνη της Αρµόδιας Αρχής ο έλεγχος της πλήρους και ορθής
συµπλήρωσης του εντύπου από τη δικαιούχο επιχείρηση.

5.  Σηµειώνεται, επίσης, ότι η παραχωρούσα Αρµόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στον
΄Εφορο αναλυτική έκθεση για τον τρόπο και το στάδιο υλοποίησης της ενίσχυσης, που
περιλαµβάνει τα ποσά που χορηγήθηκαν στον κάθε δικαιούχο.

6.  Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 7(6) του Νόµου, αν
οποιαδήποτε γραπτή δήλωση περιέχει ψευδή ή ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία ή αν
οποιαδήποτε επιχείρηση λάβει ως ενίσχυση de minimis ποσό που υπερβαίνει τις
£57.000 ανά τριετία, ο Έφορος έχει εξουσία:

(α)  να διατάξει την εν λόγω επιχείρηση να επιστρέψει, µε νόµιµους τόκους, το σύνολο
των ποσών που έλαβε ως ενίσχυση de minimis κατά τη διάρκεια µίας τριετούς
περιόδου, και

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο που ανέρχεται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των
γεγονότων της υπόθεσης, µέχρι ποσού ίσου µε το σύνολο των ποσών των οποίων
διατάσσεται η επιστροφή.
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7.  Υπενθυµίζεται συναφώς ότι οι ενισχύσεις de minimis για εξαγωγές, δηλαδή
ενισχύσεις που συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη
λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την
εξαγωγική δραστηριότητα, απαγορεύονται.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
ενισχύσεις για εξαγωγές θεωρούνται απόλυτα καταδικαστέες από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης έστω και αν
το ποσό τους είναι µικρό.  Απαγορεύονται, επίσης, οι ενισχύσεις de minimis στον τοµέα
των µεταφορών, καθώς και οι ενισχύσεις de minimis που χορηγούνται υπό τον όρο της
χρησιµοποίησης εγχώριων προϊόντων σε βάρος των εισαγοµένων.

8.  Σηµειώνεται, εξάλλου, ότι µε την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από 1.5.2004 το κοινοτικό κεκτηµένο θα εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς της
κυπριακής οικονοµίας, περιλαµβανοµένης και της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας,
που εξαιρούνται τώρα από το πεδίο εφαρµογής των περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων
Ενισχύσεων Νόµων.  Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 69/2001 της Επιτροπής
της 12ης Ιανουαρίου 2001 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ
στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, απαγορεύεται η χορήγηση ενισχύσεων de minimis
στους τοµείς αυτούς, περιλαµβανοµένων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την
παραγωγή, την επεξεργασία ή την εµπορία των προϊόντων που παρατίθενται στο
Παράρτηµα 1 της Συνθήκης ΕΚ (δηλαδή για ορισµένα γεωργικά, κτηνοτροφικά και
αλιευτικά προϊόντα).

9.  Ως εκ τούτου, η χορήγηση ενισχύσεων de minimis προς τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες τοµείς θα πρέπει να διακοπεί από την 1η
Μαΐου 2004 και να αντικατασταθεί, εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό, µε ενισχύσεις που
συνάδουν µε την κείµενη κοινοτική νοµοθεσία.

10.  Παρακαλείσθε όπως µεριµνήσετε για την πιστή συµµόρφωση όλων των
Τµηµάτων/Υπηρεσιών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά σας µε τις πρόνοιες της
νοµοθεσίας.

(Χρίστος Ανδρέου)
Έφορος ∆ηµοσίων Ενισχύσεων

/ΑΓ-(Εγκύκλιος 12 De Minimis)


