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Ε.Δ.Ε.: 25.01.006
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Αρ. Τηλ.: 803607

                                                                                                30 Ιουλίου, 2001

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,
Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο Διοικήσεως,
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, Υπουργείων,
Γραφείου Προγραμματισμού και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή Ανωτάτου Δικαστηρίου,
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου,
Διευθυντή Γραφείου Προέδρου,

Ενίσχυση De Minimis
Οι Περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001

Επιθυμώ να αναφερθώ στον πιο πάνω Νόμο, που τέθηκε σε ισχύ στις 30.4.2001, και να
σας υπενθυμίσω ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ΄Αρθρου 7 του Νόμου, 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.
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Αναφέρεται σχετικά ότι ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης σημαίνει το ύψος της
ενίσχυσης που δεν παρέχεται υπό μορφή επιχορήγησης, μετατρεπόμενο σε ισοδύναμο ποσού
επιχορήγησης πριν από την αφαίρεση των τυχόν άμεσων φόρων.  Όταν, για παράδειγμα, μία
ενίσχυση είναι καταβλητέα σε περισσότερες δόσεις, γίνεται αναγωγή στην αξία της κατά το
χρόνο της χορήγησης.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό,
καθώς και για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης σε περίπτωση δανείου υπό ευνοϊκούς
όρους, είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά το χρόνο της χορήγησης.  Το επιτόκιο
αναφοράς  καθορίζεται από τον Έφορο ανά τριμηνία σε γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον περί Ελέγχου των Δημοσίων
Ενισχύσεων Νόμο του 2001.

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε ενίσχυση χορηγήθηκε, για οποιοδήποτε λόγο, πριν από
την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου, δηλαδή πριν από τις 30.4.2001, δε θεωρείται
ενίσχυση de minimis και δε συνυπολογίζεται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του
Νόμου που αφορούν τις ενισχύσεις de minimis.

2.  Η πιο πάνω γραπτή δήλωση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία-

(α) για τα ποσά επιχορήγησης ή ισοδύναμου επιχορήγησης που έχουν ληφθεί από το
δικαιούχο ως ενίσχυση de minimis κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου, που λήγει
κατά την ημερομηνία της γραπτής δήλωσης, και

(β) για τα ποσά επιχορήγησης ή ισοδύναμου επιχορήγησης, που ο δικαιούχος αναμένει να
λάβει στο μέλλον βάσει ενισχύσεων, που του χορηγούνται ως ενισχύσεις de minimis και
των οποίων, κατά την ημερομηνία της γραπτής δήλωσης, είναι ήδη δικαιούχος.

3.  Η πιο πάνω 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.  Για το σκοπό
αυτό εσωκλείεται έντυπο σχετικά με τα συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που
κοινοποιεί η Αρμόδια Αρχή στον ΄Εφορο σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης de
minimis, καθώς και συνιστώμενο υπόδειγμα της γραπτής δήλωσης σε περίπτωση
χορήγησης ενίσχυσης de minimis που αναφέρεται στην παρ. 1.

4.  Επιπρόσθετα, 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.

5.  Σημειώνεται σχετικά ότι απαγορεύονται ενισχύσεις de minimis για εξαγωγές.  Aυτές
περιλαμβάνουν δημόσιες ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, τη
δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με τις τρέχουσες δαπάνες εξαγωγικής
δραστηριότητας.  Αναφέρεται, επίσης, ότι απαγορεύονται οι ενισχύσεις de minimis στον τομέα
των μεταφορών.
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6.   Επισημαίνεται ότι δεν περιορίζεται η δυνατότητα χορήγησης σε επιχείρηση, στην
οποία παραχωρείται ενίσχυση de minimis, οποιασδήποτε άλλης ατομικής ενίσχυσης που έχει
εγκριθεί από τον ΄Εφορο ή ενίσχυσης που της έχει παραχωρηθεί στα πλαίσια προγράμματος
ενισχύσεων εγκεκριμένου από τον ΄Εφορο.  Τα ποσά που χορηγούνται στην επιχείρηση
δυνάμει της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από τον Έφορο δε
συνυπολογίζονται για σκοπούς διακρίβωσης του συνολικού ποσού που λαμβάνει η επιχείρηση
από ενισχύσεις που της χορηγήθηκαν ή θα της χορηγηθούν ως ενίσχυση de minimis.

                                                                                              (Χρ. Ανδρέου)
                                                                               ΄Εφορος Δημοσίων Ενισχύσεων

/ΑΓ(Ενίσχυση de minimis)



Έντυπο σχετικά με τα συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία που κοινοποιεί η Αρμόδια
Αρχή στον Έφορο Δημοσίων Ενισχύσεων σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης de
minimis.

1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης:

2. Τίτλος της ενίσχυσης:

3. Ονομασία της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση:

Α.Δ.Τ. (για φυσικό πρόσωπο) ή  Αρ. Εγγρ. (για νομικό πρόσωπο)

4. Στόχος της ενίσχυσης:

5. Ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης:

6. Ημερομηνία έγκρισης της παραχώρησης της ενίσχυσης: (αν η ενίσχυση θα παραχωρηθεί

σε περισσότερες από μια δόσεις, να αναφερθεί επιπρόσθετα η ημερομηνία παραχώρησης

της κάθε δόσης και το ύψος της δόσης)



ΓΡΑΠΤΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ DE MINIMIS

Εγώ ο/η ........................................................................ Α.Δ.Τ. ........................

ή εγώ ο/η ................................................... κατά  νόμον  εκπρόσωπος  της/του

εταιρείας/συλλόγου/σωματείου/οργανισμού .................................. με Αρ Εγγρ.

................................ ενόψει της χορήγησης σε μένα ή στην εταιρεία/σύλλογο/

σωματείο/οργανισμό που εκπροσωπώ της ακόλουθης ενίσχυσης de minimis:

Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για τη χορήγηση της ενίσχυσης ..............................

Τίτλος της ενίσχυσης ......................................................................................

Ύψος της επιχορήγησης ή ισοδυνάμου επιχορήγησης ...................................

Ημερομηνία παραχώρησης της ενίσχυσης (αν η ενίσχυση θα παραχωρηθεί σε περισσότερες

από μια δόσεις, να αναφερθεί η ημερομηνία παραχώρησης της κάθε δόσης και το ύψος της

δόσης)....................................................................

και εν  γνώσει  μου  ότι, δυνάμει του άρθρου 7 (6) του Περί Ελέγχου των Δημοσίων
Ενισχύσεων Νόμου του 2001 (Ν.30(Ι) του 2001), ψευδής,  ανακριβής  ή  ελλιπής  δήλωση
συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής, με νόμιμους τόκους, των ποσών που λήφθηκαν ως
ενίσχυση de minimis και την επιβολή διοικητικού προστίμου,

ΔΗΛΩ σήμερα ......................................, τα εξής :

(α) κατά τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει την 30η Απριλίου 2001  και λήγει σήμερα

ή

    κατά την τριετή περίοδο που λήγει σήμερα,



(διαγράφεται οποιαδήποτε από τις δύο χρονικές περιόδους είναι η μακρύτερη)

δεν έχω λάβει ούτε έχω καταστεί δικαιούχος να λάβω, από οποιαδήποτε Αρμόδια

Αρχή, οιανδήποτε ενίσχυση de minimis, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί

Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου του 2001

(β) κατά τη χρονική περίοδο η οποία αρχίζει την 30η Απριλίου 2001  και λήγει σήμερα

ή

κατά την τριετή περίοδο που λήγει σήμερα,

(διαγράφεται οποιαδήποτε από τις δύο χρονικές περιόδους είναι η μακρύτερη)

έχω λάβει τις ακόλουθες ενισχύσεις de minimis:

α/α Ημερομηνία λήψης

          και

ημερομηνία που κατέστη

δικαιούχος

Ύψος επιχορήγησης

ή ισοδύναμο

επιχορήγησης

Αρμόδια Αρχή

1.

2.

3.

4.

5.

(διαγράφεται ή δήλωση (α) ή η δήλωση (β) ανάλογα με τη περίπτωση)



και ενόψει τόσο των πιο πάνω ποσών όσο και του ποσού της ενίσχυσης για τους σκοπούς της

οποίας προβαίνω στην παρούσα δήλωση, εγώ δεν έλαβα και δεν θα λάβω ή η

εταιρεία/σύλλογος/σωματείο/οργανισμός που εκπροσωπώ δεν έλαβε και δεν θα λάβει ως

ενίσχυση de minimis συνολικό ποσό που να υπερβαίνει τις πενήντα επτά χιλιάδες λίρες

(57.000 Λ.Κ.) κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου τριών ημερολογιακών χρόνων.

                                                                                              ο/η Δηλών/ούσα

...................................................
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