
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 62/2014 
Αξ. 4760, 21.2.2014    

Αξηζκόο 62 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΔΝΗΥΤΔΧΝ (ΔΝΗΥΤΔΗ ΖΟΝΟ ΖΜΑΗΑ) 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΟΤ 2009 ΚΑΗ 2012 
_______________ 

Γξαπηή δήισζε πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 3(2) ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 
(Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 2012 

 
Ο Έθνξνο Διέγρνπ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 3(2) ησλ πεξί  Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 

(Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 2012 εθδίδεη ην αθόινπζν ππόδεηγκα γξαπηήο δήισζεο ην 
νπνίν ε εθάζηνηε Αξκόδηα Αξρή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη από ην δηθαηνύρν ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο πξηλ από ηε 
ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο. 

                                                                                                                                              ΔΝΣΤΠΟ  Κ.Δ. 2 

ΓΡΑΠΣΖ ΓΖΛΧΖ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ  ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 3(2) ΣΧΝ ΠΔΡΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΚΡΑΣΗΚΧΝ 
ΔΝΗΥΤΔΧΝ  (ΔΝΗΥΤΔΗ ΖΟΝΟ ΖΜΑΗΑ) ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΣΟΤ 2009 ΚΑΗ 2012 

 

Ζ πην θάησ δήισζε ππνβάιιεηαη από ην δηθαηνύρν ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis) γηα ζθνπνύο 
ζπκκόξθσζεο είηε: 

(Α)  κε ην  Άξζξν 6(1) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔE) 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 (εθεμήο ν «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1407/2013») 

        (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 352, 24.12.2013, ζ.1) 

ή 

(Β)   κε ην  Άξζξν 6(1) ηνπ Καλνληζκνύ (ΔE) αξηζ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο 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 (εθεμήο ν «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013») 

         (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 352, 24.12.2013, ζ.9)   

ή 

(Γ)   κε  ην  Άξζξν  4(1)  ηνπ  Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 875/2007  ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24
εο

 Ηνπιίνπ 2007 γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο 
θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1860/2004 (εθεμήο ν «Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007») 
όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

        (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 193, 25.7.2007,ζ.6). 

 (Γ)  κε  ην  Άξζξν  3(1)  ηνπ  Καλνληζκνύ  (ΔΔ) αξηζ. 360/2012  ηεο Δπξσπατθήο 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 (εθεμήο ν «Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012») όπσο απηόο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη 

        (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 114, 26.4.2012,ζ.8). 
 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν ζα ρνξεγεζεί ε ελίζρπζε. 
 
(α)    Δγώ ν/ε

1
………………….…………………………………………………………………………………….………..  κε 

         Αξηζκό Γειηίνπ Σαπηόηεηαο   ………………………………….                                      ή 

(β)     Δγώ ν/ε
2
 …………………………………………………………………………………………………..…………….  κε 

          Αξηζκό Γειηίνπ Σαπηόηεηαο  ……………………….……………………., 

 
θαηά λόκν εθπξόζσπνο ηεο/ηνπ εηαηξείαο/ζπιιόγνπ/ζσκαηείνπ/νξγαληζκνύ/εκπνξηθήο επσλπκίαο/θνξέα / 
………….…………………….…………………... (λα δηαγξαθεί ό,ηη δελ εθαξκόδεηαη ή λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια)  
…..……………………………………………………………………..κε Αξηζκό Δγγξαθήο (εθόζνλ εθαξκόδεηαη)  
…………………………..…………………… ζην Μεηξών ηνπ/ηεο …………………………………………………………….. ελόςεη 
ηεο ρνξήγεζεο ζε κέλα ή ζηελ εηαηξεία/ζύιινγν/ζσκαηείν/νξγαληζκό/εκπνξηθή επσλπκία/ θνξέα/ …………………... (λα 
δηαγξαθεί ό,ηη δελ εθαξκόδεηαη  ή λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια)  πνπ εθπξνζσπώ ηεο αθόινπζεο ελίζρπζεο de minimis:  
Αξκόδηα Αξρή ππεύζπλε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο ……………………………………………………………………..…..… 

ηα πιαίζηα ηνπ θαζεζηώηνο (εάλ εθαξκόδεηαη): 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
Μέγηζην δπλαηό ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο ή ηζνδπλάκνπ επηρνξήγεζεο

3
 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  

                                                      
1  Για φυσικά πρόσωπα. 
2  Για νομικά πρόσωπα. 
3 Σύμφωνα με το άρθρο 3(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 καθώς και το 

άρθρο 3(5) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 875/2007 και το άρθρο 2(3) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012  σε όλες τις 
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θαη ελ γλώζεη κνπ όηη, δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ 6(2)  ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (Δληζρύζεηο Ήζζνλνο 
εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009 θαη 2012, ςεπδήο, αλαθξηβήο, ειιηπήο ή παξαπιαλεηηθή δήισζε ζπλεπάγεηαη ηελ 
ππνρξέσζε επηζηξνθήο, κε λόκηκνπο ηόθνπο, θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ ην νπνίν εηζπξάηηεηαη σο ρξεκαηηθή 
πνηλή επηβαιιόκελε από Γηθαζηήξην θαηά ηελ άζθεζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο, 
ΓΖΛΧ  ζήκεξα    ...  / ...   /20..     ηα εμήο: 
                             
(Α)  Σνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο

4
  (επηιέμεηε α, β, γ ή δ ζεκεηώλνληαο Υ ή √ ζην θαηάιιειν ηεηξαγσλάθη) : 

 
(α)   ηνκέαο πξσηνγελνύο παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ    

(β)   ηνκέαο  αιηείαο  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ηνπ  ηνκέα  ηεο εκπνξίαο  θαη κεηαπνίεζεο  αιηεπηηθώλ πξντόλησλ 
 
(γ)    ηνκέαο ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ 
 
(δ)    άιινο ηνκέαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθώλ πξντόλησλ    

 
ή θαηά πόζν ε ρνξήγεζε ρνξεγείηαη σο απνδεκίσζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο 
 
 

(Β)  Καηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε, δειαδή ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν πξνεγνύκελα,  
(i)    Γελ  έρσ ιάβεη νύηε  έρσ θαηαζηεί δηθαηνύρνο λα ιάβσ, ή ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπώ δελ έρεη 

ιάβεη νύηε έρεη θαηαζηεί δηθαηνύρνο λα ιάβεη από νπνηαλδήπνηε Αξκόδηα Αξρή, νηαλδήπνηε ελίζρπζε de minimis, 
θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξί Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ (Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 
2009 θαη 2012.              

 
ή 

(ii)     Καηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε, δειαδή  ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο θαη ηα δύν πξνεγνύκελα, έρσ ιάβεη ή 
ε επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθσ ή εθπξνζσπώ έρεη ιάβεη ηηο αθόινπζεο εληζρύζεηο de minimis

5
: 

 
 

Α/Α Έηνο 

ρνξήγεζεο ηεο 

ελίζρπζεο
6
 

Ύςνο 

επηρνξήγεζεο 

ή ηζνδύλακν 

επηρνξήγεζεο 

Σίηινο ηνπ κέηξνπ  ελίζρπζεο Αξκόδηα Αξρή 

     

1.     

2.     

                                                                                                                                                                                
περιπτώσεις δηλώνονται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή πριν αφαιρεθεί ο τυχόν φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εφόσον η ενίσχυση 

χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ακαθάριστο ισοδύναμο της ενίσχυσης. Οι 

ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία της κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο 

που χρησιμοποιείται για την αναγωγή αυτή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

Το μέγιστο δυνατό ύψος της επιχορήγησης ή το ισοδύναμο επιχορήγησης θα πρέπει να υπολογίζεται και να υποδεικνύεται στον 

αιτητή από την Αρμόδια Αρχή.  

4 Μια επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή και στη 

μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Πρέπει να  δηλωθεί ο τομέας στον οποίο θα χορηγηθεί η ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας. 

 
5 Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, 

αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα 

(economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι μέρος μιας οικονομικής ενότητας η οποία αποτελείται από 

περισσότερα του ενός νομικά ή φυσικά πρόσωπα, η παρούσα γραπτή δήλωση θα πρέπει να αφορά συνολικά τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας που έλαβε η οικονομική ενότητα στην οποία ανήκει, δηλαδή η «επιχείρηση».  

    Για σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013  τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο 

άρθρο 3(2) αφορούν μια «ενιαία επιχείρηση». Στην ενιαία επιχείρηση περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν 

τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των 

μετοχών ή των εταιριών άλλης επιχείρησης· (β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών 

του διοικητικού, διαχειριστικού εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· (γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα 

επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας· (δ) 

μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου 

μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της 

επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
6  Δεν απαιτείται κατ’ανάγκην συγκεκριμένη ημερομηνία. 
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3.     

4.     

5.     

 
Καη ελόςεη ησλ πην πάλσ πνζώλ όζν θαη ηνπ πνζνύ ηεο ελίζρπζεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο νπνίαο πξνβαίλσ ζηελ 
παξνύζα δήισζε (ζην εμήο ε «νηθεία ελίζρπζε»), εγώ δελ έιαβα θαη δε ζα ιάβσ κε ηελ θαηαβνιή ηεο νηθείαο ελίζρπζεο ή 
ε εηαηξεία/ζύιινγνο/ζσκαηείν/ νξγαληζκόο/εκπνξηθή επσλπκία/θνξέαο/ ………………… (λα δηαγξαθεί ό,ηη δελ 
εθαξκόδεηαη ή λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια) πνπ εθπξνζσπώ δελ έιαβε θαη δε ζα ιάβεη κε ηελ θαηαβνιή ηεο νηθείαο 
ελίζρπζεο σο ελίζρπζε de minimis ζπλνιηθό πνζό πνπ λα ππεξβαίλεη ηα όξηα πνπ θαζνξίδνπλ ν Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 
1407/2013, ν Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013, ν Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 θαη ν Καλνληζκόο (ΔΔ) 360/2012, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία νηθνλνκηθά έηε

7
. 

                                                                                                                   ν/ε Γειώλ/νύζα 

…………………………………….                                                                                                       

     εκεηώζεηο: 
                       

1.  Οη όξνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα δήισζε έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδνπλ ζε απηνύο ν Καλνληζκόο 
(ΔΔ) αξηζ. 1407/2013, ν Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1408/2013, ν Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 θαη ν Καλνληζκόο 
(ΔΔ) 360/2012. 

2.  Ο Καλνληζκόο (ΔE) αξηζ. 1407/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 
επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρύζεσλ κέρξη 200.000 επξώ αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Σν ζπλνιηθό 
πνζό εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη ζε κηα δεδνκέλε επηρείξεζε ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ 
ηνκέα ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ηηο 100.000 επξώ ζε νπνηαλδήπνηε πεξίνδν ηξηώλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ. 

3.  Ο Καλνληζκόο (ΔE) αξηζ. 1408/2013 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18ήο 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») ζην γεσξγηθό ηνκέα επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρύζεσλ κέρξη 15.000 επξώ αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε 
αλά επηρείξεζε.  Σν ζσξεπηηθό πνζό ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ γηα πεξίνδν ηξηώλ νηθνλνκηθώλ 
εηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 7.060.000 επξώ.  

4.   Ο Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24
εο

 Ηνπιίνπ 2007 γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 
ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1860/2004 επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρύζεσλ κέρξη 30.000 επξώ αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε 
αλά επηρείξεζε.  Σν ζσξεπηηθό πνζό ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ ρνξεγείηαη από ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα ηεο αιηείαο γηα πεξίνδν ηξηώλ νηθνλνκηθώλ εηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 
1.562.000  επξώ. 

5.  Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εζληθώλ ζσξεπηηθώλ νξίσλ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 875/2007 θαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 
1408/2013 ζα αθνινπζείηαη από ηελ Αξκόδηα Αξρή ε δηαδηθαζία πνπ πξνλννύλ νη Καλνληζκνί 4 θαη 5 ησλ πεξί 
Διέγρνπ ησλ Κξαηηθώλ  Δληζρύζεσλ (Δληζρύζεηο Ήζζνλνο εκαζίαο) Καλνληζκώλ ηνπ 2009. 

6.  Ο Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 360/2012 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηεο 25
εο

 Απξηιίνπ 2012 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 
ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο 
ζεκαζίαο, νη νπνίεο ρνξεγνύληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, 
επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρύζεσλ κέρξη 500.000 επξώ αλά ηξία νηθνλνκηθά έηε αλά επηρείξεζε. Δληζρύζεηο 
ήζζνλνο ζεκαζίαο δπλάκεη ηνπ ελ ιόγσ Καλνληζκνύ κπνξνύλ λα ζσξεπζνύλ κε εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο 
δπλάκεη άιισλ Καλνληζκώλ ζρεηηθά κε εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο λννπκέλνπ όηη ην ζσξεπηηθό πνζό 
εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο δε ζα μεπεξλά ηηο 500.000 επξώ αλά ηξηεηία. Δπίζεο, απαγνξεύεηαη ε ζώξεπζε 
εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ σο άλσ  Καλνληζκνύ κε νπνηαλδήπνηε 
αληηζηάζκηζε αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ππεξεζία γεληθνύ νηθνλνκηθνύ ζπκθέξνληνο, αλεμαξηήησο ηνπ αλ ζπληζηά ή 
όρη θξαηηθή ελίζρπζε. 

7.  Ζ ππνβνιή ηεο παξνύζαο δήισζεο δε δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνλ ππνγξάθνληα γηα ιήςε νπνηαζδήπνηε 
ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο. Ζ έγθξηζε γηα ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο ήζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νπνία 
ππνβάιιεηαη ε παξνύζα δήισζε ελαπόθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Αξκόδηα Αξρή. 

 
 
 
 
 

                                                      
7   Ισχύουν όσα αναφέρονται στην υποσημείωση 5. 
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