
 

O περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 139(Ι) του 2002 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου των 
Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμους του 2001 (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 Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμοι του 2001 και 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

30(Ι) του 2001  
122(Ι) του 2001. 

2. To άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: Αντικατάσταση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

«Έκθεση για την 
υλοποίηση 
δημόσιας 
ενίσχυσης. 

12. Σε κάθε περίπτωση έγκρισης νέας ή υφιστάμενης δημόσιας ενίσχυσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 21, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει, 
το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, 
ετήσια αναλυτική έκθεση στον Έφορο για τον τρόπο και το στάδιο 
υλοποίησης της εν λόγω ενίσχυσης, που περιλαμβάνει, αν είναι πρακτικά 
εφικτό, τα ποσά που χορηγήθηκαν στον κάθε δικαιούχο.». 

  

3. To εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
της επιφύλαξης αυτού με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 21 του 
βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι για κάθε πρόγραμμα ενισχύσεων ή ατομική ενίσχυση, η απόφαση του 
Εφόρου που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο γνωστοποιείται στην Αρμόδια Αρχή το 
αργότερο είκοσι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόμου. 
Εφόσον ο Έφορος δε γνωστοποιήσει οποιαδήποτε απόφασή του στην Αρμόδια Αρχή εντός 
της πιο πάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το πρόγραμμα ενισχύσεων ή η ατομική ενίσχυση 
που κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου.». 
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