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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 5266 Σρίτη, 5 Μαΐοσ 2020 801 

      

Απιθμόρ  193 

 
Oι πεπί Δλέγσος ηων Κπαηικών Δνιζσύζεων (Κενηπικό Σύζηημα Μηηπώων Κπαηικών Δνιζσύζεων και 

Δνιζσύζεων Ήζζονορ Σημαζίαρ) Κανονιζμοί ηος 2020, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο, 
δςνάμει ηος άπθπος 25 ηων πεπί Δλέγσος ηων Κπαηικών Δνιζσύζεων Νόμων ηος 2001 έωρ 2020, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΔΝΙΥΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2020 
_____________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 
 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν: 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 352 
24.12.2013,  
ζ. 1. 

«Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο», 

  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 352, 
24.12.2013,  
ζ. 9.  

«Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο («de minimis») ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα», 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 190, 
28.6.2014,  
ζ. 45. 

«Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 717/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 27
εο

 Ινπιίνπ 2014 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρύζεηο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνπο ηνκείο ηεο αιηείαο θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο», 



Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ.: L 114, 
26.4.2012,  
ζ. 8. 

«Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο νη νπνίεο ρνξεγνύληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ 
ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο», 

  

30(Ι) ηνπ 2001 
122(Ι) ηνπ 2001 
139(Ι) ηνπ 2002 

10(Ι) ηνπ 2003 
80(Ι) ηνπ 2003 

144(Ι) ηνπ 2004 
117(Ι) ηνπ 2005 

9(Ι) ηνπ 2007 
82(I) ηνπ 2007  

108(I) ηνπ 2009 
46(Ι) ηνπ 2020. 

Σν Τπνπξγηθό  πκβνύιην,  αζθώληαο ηηο  εμνπζίεο πνπ  ρνξεγνύληαη ζε απηό από ην άξζξν 
25 ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Νόκσλ ηνπ 2001 έσο 2020, εθδίδεη ηνπο 
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο  
ηίηινο.  

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 
(Κεληξηθό ύζηεκα Μεηξώσλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ θαη Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζίαο) 
Καλνληζκνί ηνπ 2020.   

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 
  
 «Βεβαίσζε Υνξήγεζεο Δλίζρπζεο» ζεκαίλεη ηε γξαπηή βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη από ην 

ύζηεκα θαη κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ην δηθαίσκα ιήςεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο· 
  
 «εληαία επηρείξεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ όξν απηό από ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 

αξηζ. 1407/2013, ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 
717/2014˙ 

  
122(Ι) ηνπ 2001 

30(Ι) ηνπ 2001 
139(Ι) ηνπ 2002 

10(Ι) ηνπ 2003 
80(Ι) ηνπ 2003 

144(Ι) ηνπ 2004 
117(Ι) ηνπ 2005 

9(Ι) ηνπ 2007 
82(I) ηνπ 2007 

 108(I) ηνπ 2009 
46(Ι) ηνπ 2020. 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Νόκν. 

  
     (2) Οπνηνηδήπνηε όξνη πεξηέρνληαη ζηνπο παξόληεο Καλνληζκνύο θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά ζε 

απηνύο, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνύο από ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (1) θαη ην Νόκν. 

  
Γηαρεηξηζηήο θαη 
ρξήζηεο ηνπ 
πζηήκαηνο. 

3.-(1)(α) Γηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο είλαη ην Γξαθείν ηνπ Δθόξνπ, ην νπνίν έρεη επνπηηθό 
θαη ζπληνληζηηθό ξόιν αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο.  

  
  (β) Οη ιεηηνπξγνί ηνπ Γξαθείνπ έρνπλ πξόζβαζε ζην ύζηεκα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νόκνπ θαη ησλ εθδηδόκελσλ δπλάκεη απηνύ Καλνληζκώλ. 
  
      (2)  Κάζε Αξκόδηα Αξρή νξίδεη έλα ή πεξηζζόηεξνπο ππαιιήινπο ηεο σο ρξήζηεο ηνπ 

πζηήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ απνθιεηζηηθά πξόζβαζε ζε απηό.  
  
Καηαρώξηζε θξαηηθήο 
ελίζρπζεο ζην 
ύζηεκα. 

4.  Κάζε Αξκόδηα Αξρή θαηαρσξίδεη ζην ύζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μεηξών Κξαηηθώλ 
Δληζρύζεσλ θάζε θξαηηθή ελίζρπζε πνπ ρνξεγεί ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν ζηε Γεκνθξαηία 
θαη δηαηεξεί ηα ζρεηηθά αξρεία γηα ηελ εθάζηνηε πξνβιεπόκελε ζηνπο ζρεηηθνύο επξσπατθνύο 
θαλνληζκνύο πεξίνδν. 

  
Υνξήγεζε ελίζρπζεο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο 
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

5.-(1) Κακία ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο δελ ρνξεγείηαη ζηε Γεκνθξαηία εθηόο εάλ ε Αξκόδηα 
Αξρή έρεη πξνεγνπκέλσο ειέγμεη θαη επηβεβαηώζεη, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, όηη ν αηηνύκελνο 
ηελ ελίζρπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο θαη ησλ δύν (2) πξνεγνύκελσλ από ηελ ππνβνιή 
αίηεζεο νηθνλνκηθώλ εηώλ - 

  
  (α)  Γελ έρεη ιάβεη νπνηαδήπνηε άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο

.
 ή 
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  (β)  ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη άιιε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο, ην ζπλνιηθό πνζό 
ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ζα ιάβεη ηε ζρεηηθή ηξηεηία δελ ζα 
ππεξβαίλεη, αλά δηθαηνύρν, ηα όξηα πνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαζνξίδνπλ ν 
Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013, ν Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013, ν 
Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 717/2014 θαη ν Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012. 

  
    (2)(α) Σν έλλνκν δηθαίσκα ιήςεο ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ρνξεγείηαη από ηελ 

Αξκόδηα Αξρή κε ηελ έθδνζε ηεο Βεβαίσζεο Υνξήγεζεο Δλίζρπζεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο.  
  
   (β)  Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ζεσξείηαη όηη ρνξεγείηαη ζηνλ δηθαηνύρν θαηά ην ρξόλν 

έθδνζεο ηεο Βεβαίσζεο Υνξήγεζεο Δλίζρπζεο, αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 
ηεο ελ ιόγσ ελίζρπζεο. 

  
Δλεκέξσζε 
δηθαηνύρνπ ελίζρπζεο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

6.  Η Αξκόδηα Αξρή ελεκεξώλεη ηνλ δηθαηνύρν ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, κέζσ ηεο 
Βεβαίσζεο Υνξήγεζεο Δλίζρπζεο- 

  (α)  Γηα ην αθξηβέο πνζό ηεο ελίζρπζεο πνπ ρνξεγείηαη ζε απηόλ θαη γηα ην γεγνλόο όηη ε 
ελ ιόγσ ελίζρπζε ζπληζηά ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο, κε ξεηή παξαπνκπή ζηνλ 
ηίηιν θαη ζηα ζηνηρεία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013 ή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 
1408/2013 ή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 717/2014 ή ηνπ  Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 
360/2012, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε

.
 θαη 

   
  (β)  γηα ην αλώηαην όξην ελίζρπζεο πνπ ηζρύεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαζώο θαη γηα 

ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ηνπ ζπλόινπ ηεο ρνξεγεζείζαο ελίζρπζεο ζε 
πεξίπησζε  ππέξβαζεο ηνπ ππό αλαθνξά νξίνπ. 

   
Δληζρύζεηο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο 
ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα 
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 
αιηείαο θαη ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

7.-(1) Κάζε Αξκόδηα Αξρή, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε 
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα ή ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο 
θαη ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, θνηλνπνηεί ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο ην πνζό ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ 
πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη θαη ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ε ελίζρπζε. 

 
    (2) Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο, αθνύ ιάβεη ππόςε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), θαζώο 
θαη ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα πνιηηηθή ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο, απνθαζίδεη θαηά πόζν εγθξίλεη ή όρη ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο θαη 
ελεκεξώλεη ζρεηηθά γξαπηώο ηελ Αξκόδηα Αξρή εληόο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 
ηελ εκεξνκελία ιήςεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (1). 

  
Σήξεζε εζληθώλ 
αλώηαησλ νξίσλ ζηνλ 
γεσξγηθό ηνκέα θαη 
ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο 
θαη ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

8.-(1) Κάζε Αξκόδηα Αξρή, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε 
νπνηαδήπνηε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ γεσξγηθό ηνκέα, ειέγρεη κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο όηη ην πνζό ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη δελ 
μεπεξλά ην εζληθό αλώηαην όξην θαη ην ηνκεαθό αλώηαην όξην πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ 
Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013 γηα ηελ πξνβιεπόκελε ζηνλ ελ ιόγσ Καλνληζκό πεξίνδν.  

  
      (2) Κάζε Αξκόδηα Αξρή, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζε 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη ηεο 
πδαηνθαιιηέξγεηαο, ειέγρεη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο όηη ην πνζό ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα ρνξεγήζεη δελ μεπεξλά ην εζληθό αλώηαην όξην πνπ θαζνξίδεηαη 
ζηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 717/2014 γηα ηελ πξνβιεπόκελε ζηνλ ελ ιόγσ Καλνληζκό πεξίνδν. 

  

      (3)  Η ρνξήγεζε ελίζρπζεο πέξαλ ησλ εζληθώλ αλώηαησλ νξίσλ θαη ηνπ ηνκεαθνύ νξίνπ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (1) θαη (2) δελ επηηξέπεηαη, θαη ε ρνξήγεζε ελίζρπζεο 
πνπ μεπεξλά ην εθάζηνηε ηζρύνλ εζληθό αλώηαην όξην ή/θαη ην ηνκεαθό αλώηαην όξην ζπληζηά 
παξάλνκε θξαηηθή ελίζρπζε ζην ζύλνιό ηεο.  

  
Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο.  9.-(1)  ε πεξίπησζε πνπ πεξηέιζεη ζε γλώζε ηνπ Δθόξνπ, θαηόπηλ παξαπόλνπ ή 

ελεκέξσζεο από νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, όηη Αξκόδηα Αξρή έρεη ρνξεγήζεη 
νπνηαδήπνηε ελίζρπζε θαηά παξάβαζε ησλ πξνλνηώλ ησλ Καλνληζκώλ 4, 5, 6, 7 θαη 8, ν 
Έθνξνο δύλαηαη λα αζθήζεη νπνηαδήπνηε από ηηο εμνπζίεο πνπ δηαζέηεη δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νόκνπ.  
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 (2) ε πεξίπησζε πνπ πξόζσπν δειώλεη ζε νπνηαδήπνηε Αξκόδηα Αξρή ςεπδή ή 
αλαθξηβή ή ειιηπή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ελίζρπζεο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθώλ επξσπατθώλ θαλνληζκώλ, ν Έθνξνο αθνύ 
πξνεγνπκέλσο αθνύζεη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε θαη ηεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ (3) δύλαηαη -     

   
  (α)  Να δηαηάμεη ηελ Αξκόδηα Αξρή λα αλαθηήζεη από ηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ςεπδή 

ή αλαθξηβή ή ειιηπή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, ην ζύλνιν ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο πνπ έιαβε ζπλεπεία ησλ ζηνηρείσλ απηώλ, πιένλ ηνπο λόκηκνπο ηόθνποˑ 
θαη  

   
  (β)  λα επηβάιεη ζηελ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν (α) 

ζηνηρεία, δηνηθεηηθό πξόζηηκν πνπ δύλαηαη λα αλέξρεηαη, αλάινγα κε ηε ζνβαξόηεηα 
ησλ γεγνλόησλ ηεο ππόζεζεο, κέρξη ην πνζό πνπ δηαηάζζεηαη λα αλαθηεζεί.  

  
  (3)  Καηά ηελ επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β) ηεο 

παξαγξάθνπ (2), ν Έθνξνο ιακβάλεη ππόςε ηε θύζε θαη ηε βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 
  
  (4) Σν δηνηθεηηθό πξόζηηκν, πνπ επηβάιιεηαη από ηνλ Έθνξν δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

(β) ηεο παξαγξάθνπ (2), εηζπξάηηεηαη σο ρξεκαηηθή πνηλή επηβαιιόκελε από αξκόδην 
δηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

  
Καηάξγεζε 
Καλνληζκώλ θαη 
κεηαβαηηθέο πξόλνηεο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι):     
6.11.2009 
7.12.2012. 

10.-(1)  Τπό ηελ επηθύιαμε ησλ πξνλνηώλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ 
Δληζρύζεσλ (Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 2009 θαη 2012 θαηαξγνύληαη.   

  (2)  Οη πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 2, ησλ παξαγξάθσλ (1), (2) θαη (3) ηνπ Καλνληζκνύ 3, 
ηνπ Καλνληζκνύ 5 θαη ηνπ Καλνληζκνύ 6 ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 
(Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 2012 εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ 
γηα πεξίνδν ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρύνο ησλ παξόλησλ 
Καλνληζκώλ. 
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