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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Δεκεμβρίου 2013 

σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγού 
νται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από: 

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονι 
σμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου ( 1 )· 

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων· 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊ 
όντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την 
ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς 
παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρή 
σεις, 

ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς· 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται 
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουρ 
γία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται 
με την εξαγωγική δραστηριότητα· 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών 
αντί των εισαγόμενων. 

2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 
1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους 
τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονι 
σμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ 
μογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστη 
ριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, 
με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η 
διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρού 
νται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδα 
τοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22).



 

02013R1407 — EL — 27.07.2020 — 001.001 — 3 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως: 

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρ 
τημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατο 
καλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 104/2000· 

β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργικού 
προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με 
εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που 
είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης για την πρώτη του πώληση· 

γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την 
πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδή 
ποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη 
πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή 
μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προε 
τοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από 
μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογί 
ζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον 
σκοπό αυτό χώρο. 

2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία 
από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των 
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης· 

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλει 
οψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή 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 αυτής της τελευταίας· 

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγ 
χει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετό 
χους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των 
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχεί 
ρησης. 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρο 
νται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες 
άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 

Άρθρο 3 

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

1. Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των κριτηρίων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνο 
νται στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης και, συνεπώς, δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

2. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορη 
γούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 200 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών. 

▼B
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Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται 
ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπο 
ρευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των 100 000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών. Αυτές οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν επιτρέπεται να χρη 
σιμοποιούνται για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών 
μεταφορών. 

3. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για 
λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες 
ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο 
των 200 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι το οικείο 
κράτος μέλος μεριμνά, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των 
δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε 
η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
να μην υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ και να μη χρησιμοποι 
είται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών. 

4. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον 
χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του έννομου δικαιώματος 
λήψης της ενίσχυσης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό νομικό καθε 
στώς ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσο 
νος σημασίας στην επιχείρηση. 

5. Τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ισχύουν 
ανεξαρτήτως της μορφής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ή του επι 
διωκόμενου στόχου και του κατά πόσον η ενίσχυση που χορηγείται από 
το οικείο κράτος μέλος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με 
πόρους ενωσιακής προέλευσης. Η χρονική περίοδος των τριών οικονο 
μικών ετών καθορίζεται με βάση το οικονομικό έτος όπως αυτό εφαρ 
μόζεται από την οικεία επιχείρηση στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

6. Για τους σκοπούς των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2 οι ενισχύσεις εκφράζονται ως επιχορήγηση σε μετρητά. 
Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακαθάριστα ποσά, δηλαδή 
πριν αφαιρεθεί ο οποιοσδήποτε φόρος ή άλλη επιβάρυνση. Εάν η ενί 
σχυση χορηγείται με μορφή άλλη από την επιχορήγηση, ως ποσό της 
ενίσχυσης λογίζεται το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησής της. 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους 
κατά το χρόνο της χορήγησής τους. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται 
για την αναγωγή είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον 
χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. 

7. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορί 
ζεται στην παράγραφο 2 με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να 
υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού. 

8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε 
από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσ 
διοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην 
εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη 
συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες. 

9. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές 
επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από 
τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενί 
σχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δρα 
στηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημα 
σίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογι 
στική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την 
πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 

▼B
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Άρθρο 4 

Υπολογισμός ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στις ενισχύσεις ως προς 
τις οποίες είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια 
το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης χωρίς να είναι 
αναγκαία εκτίμηση κινδύνου («διαφανείς ενισχύσεις»). 

2. Οι ενισχύσεις υπό μορφή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επιτοκίου 
θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

3. Οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύ 
σεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυό 
τητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία 
στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφε 
ρεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του. Στην περίπτωση 
των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος πρέπει να βρίσκεται σε 
κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας 
τουλάχιστον Β-· και 

β) το δάνειο εξασφαλίζεται με ασφάλειες που καλύπτουν τουλάχιστον 
το 50 % του δανείου και το ποσό του δανείου ανέρχεται είτε σε 
1 000 000 ευρώ (ή 500 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδι 
κές εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα πέντε ετών είτε σε 
500 000 ευρώ (ή 250 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές) για διάστημα δέκα ετών· εάν ένα δάνειο 
είναι χαμηλότερο από τα ποσά αυτά και/ή χορηγείται για περίοδο 
μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύ 
ναμο επιχορήγησης του εν λόγω δανείου υπολογίζεται ως αναλογικό 
μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση 
το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο της χορήγησης. 

4. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εισφοράς κεφαλαίου θεωρούνται διαφα 
νείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μόνο εάν το συνολικό ποσό της 
κρατικής εισφοράς δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισχύει για τις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

5. Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε μέτρα χρηματοδότησης 
υψηλού κινδύνου με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχι 
κού κεφαλαίου, θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
μόνο εάν τα κεφάλαια που παρέχονται σε μια ενιαία επιχείρηση δεν 
υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ενισχύσεων ήσσονος σημασίας. 

6. Οι ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων λογίζονται ως διαφανείς ενι 
σχύσεις ήσσονος σημασίας εάν: 

α) ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυό 
τητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία 
στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφε 
ρεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του. Στην περίπτωση 
των μεγάλων επιχειρήσεων, ο δικαιούχος πρέπει να βρίσκεται σε 
κατάσταση αντίστοιχη προς κατάταξη πιστοληπτικής ικανότητας 
τουλάχιστον Β-· και 

β) η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 80 % του υποκείμενου δανείου και είτε 
το ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 1 500 000 ευρώ (ή 
750 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές) και η διάρκεια της εγγύησης είναι πέντε έτη, είτε το 
ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι 750 000 ευρώ (ή 
375 000 ευρώ για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές 

▼B
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μεταφορές) και η διάρκεια της εγγύησης είναι δέκα έτη. Εάν το 
ποσό που καλύπτεται από την εγγύηση είναι χαμηλότερο από τα 
προαναφερθέντα ποσά και/ή η εγγύηση χορηγείται για περίοδο 
μικρότερη από πέντε ή δέκα έτη αντίστοιχα, το ακαθάριστο ισοδύ 
ναμο επιχορήγησης της εν λόγω εγγύησης υπολογίζεται ως αναλο 
γικό μερίδιο του σχετικού ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2· ή 

γ) το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση 
τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται σε σχετική ανα 
κοίνωση της Επιτροπής, ή 

δ) πριν τεθεί σε εφαρμογή, 

i) η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ακαθά 
ριστου ισοδύναμου επιχορήγησης της εγγύησης έχει κοινοποιηθεί 
στην Επιτροπή, δυνάμει άλλου κανονισμού της Επιτροπής στον 
τομέα των κρατικών ενισχύσεων ο οποίος ίσχυε κατά τον χρόνο 
της κοινοποίησης και είχε εγκριθεί από την Επιτροπή ως σύμ 
φωνη με την ανακοίνωση περί εγγυήσεων ή άλλη μεταγενέστερη 
σχετική ανακοίνωση, και 

ii) η εγκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για το είδος 
της εγγύησης και το είδος της συγκεκριμένης υποκείμενης πρά 
ξης για την οποία πρόκειται στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. 

7. Ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε άλλες πράξεις θεωρούνται 
διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν η πράξη προβλέπει 
οροφή με την οποία διασφαλίζεται η μη υπέρβαση του σχετικού ανω 
τάτου ορίου. 

Άρθρο 5 

Σώρευση 

1. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του παρό 
ντος κανονισμού μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημα 
σίας που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της 
Επιτροπής ( 1 ) μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω 
κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. 

2. Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες 
κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές 
ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η 
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης 
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα 
συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής 
κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέ 
ξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξι 
μες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που 
χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης 
που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 

▼B 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2012, 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι 
οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικο 
νομικού συμφέροντος (ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8).
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Άρθρο 6 

Παρακολούθηση 

1. Όταν ένα κράτος μέλος σκοπεύει να χορηγήσει σε κάποια επιχεί 
ρηση ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
την ενημερώνει εγγράφως σχετικά με το ενδεχόμενο ποσό της ενίσχυ 
σης, που πρέπει να εκφράζεται σε όρους ακαθάριστου ισοδύναμου επι 
χορήγησης, και διευκρινίζει ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημα 
σίας παραπέμποντας ρητά στον παρόντα κανονισμό και αναφέροντας 
τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που μια ενίσχυση ήσσονος σημα 
σίας δυνάμει του παρόντος κανονισμού χορηγείται σε περισσότερες 
επιχειρήσεις βάσει συγκεκριμένου καθεστώτος και οι εν λόγω επιχειρή 
σεις λαμβάνουν διαφορετικά ποσά ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος 
αυτού, το οικείο κράτος μέλος δύναται να επιλέξει να εκπληρώσει 
την ανωτέρω υποχρέωση γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις το καθορι 
σμένο ποσό που αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης το οποίο 
προβλέπεται να χορηγηθεί βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος. 
Στην περίπτωση αυτή, αυτό το καθορισμένο ποσό λαμβάνεται υπόψη 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον η ενίσχυση έχει φθάσει το 
σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 
Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει 
επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή 
ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή 
άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο 
προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 

2. Όταν ένα κράτος μέλος έχει καταρτίσει κεντρικό μητρώο ενισχύ 
σεων ήσσονος σημασίας το οποίο περιέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί από 
οποιαδήποτε αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, η παράγραφος 1 
παύει να εφαρμόζεται από τη στιγμή κατά την οποία το μητρώο καλύ 
πτει περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

3. Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμ 
φωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόνο αφού εξακριβώσουν ότι η ενί 
σχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που 
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

4. Τα κράτη μέλη καταγράφουν και συγκεντρώνουν όλες τις πληρο 
φορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα 
εν λόγω αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για 
να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισμού. Τα 
αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει 
να διατηρούνται επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία κατά την 
οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Τα αρχεία που αφορούν καθεστώς ενι 
σχύσεων ήσσονος σημασίας πρέπει να διατηρούνται επί 10 οικονομικά 
έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένη ενί 
σχυσης δυνάμει του καθεστώτος. 

5. Μετά από γραπτή αίτηση της Επιτροπής, το οικείο κράτος μέλος 
παρέχει στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών ή εντός μεγαλύ 
τερης προθεσμίας που ορίζεται στην αίτηση, όλες τις πληροφορίες που 
η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίες για να εκτιμήσει εάν έχουν τηρηθεί οι 
όροι του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού και βάσει άλλων κανονισμών σχετικά με ενισχύσεις ήσσο 
νος σημασίας που έχει λάβει συγκεκριμένη επιχείρηση. 

▼B
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Άρθρο 7 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον η εκάστοτε ενί 
σχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Τυχόν ενισχύσεις οι οποίες δεν πληρούν τις εν λόγω προϋ 
ποθέσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή με βάση τα σχετικά πλαίσια 
κανόνων, κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώσεις. 

2. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε 
μεταξύ της 2ας Φεβρουαρίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 2007 και η 
οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 69/2001 λογίζεται 
ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 107 
παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνεπώς ισχύει γι’ αυτήν απαλλαγή 
από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 
παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

3. Κάθε μεμονωμένη ενίσχυση ήσσονος σημασίας η οποία χορηγεί 
ται μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 2014 και η 
οποία πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 λογί 
ζεται ως μη ανταποκρινόμενη στο σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 
107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και συνεπώς ισχύει γι’ αυτήν απαλ 
λαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 
108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. 

4. Κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
κάθε καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας το οποίο πληροί τους 
όρους του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να καλύπτεται από τον 
παρόντα κανονισμό για ένα περαιτέρω εξάμηνο. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος και περίοδος εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014. 

▼M1 
Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

▼B 
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και 
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

▼B
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