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Λευκωσία, 7 Σεπτεμβρίου 2021 
 

 
ΠΡΟΣ:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
ΘΕΜΑ:  Παρουσίαση των Χρηματοδοτικών Κανονισμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων διοργανώνει την 
Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. στον 1ον ΄Οροφο του ΚΕΒΕ, δωρεάν 
παρουσίαση σχετικά με την χρήση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων 
με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
 
Πιο συγκεκριμένα, κάποιες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων εγκρίνονται από τα κράτη μέλη, ενώ 
στην Κύπρο, αρμόδια αρχή είναι το Τμήμα του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Η χρήση 
των Απαλλακτικών κανονισμών από τα κράτη μέλη, συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις και παράλληλα προάγει την αυτονομία του 
κράτους μέλους σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Απαλλακτικών κανονισμών, συνεχώς με 
νέες κατηγορίες ενισχύσεων και αυξάνει τα περιθώρια για εγκρίσεις σε επίπεδο κράτος μέλους, 
καθιστώντας τους Απαλλακτικούς κανονισμούς ως το καταλληλότερο μέσο για την απλούστερη και 
ταχύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων.  
 
Κατά την παρουσίαση θα γίνει ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα της χρήσης των Απαλλακτικών 
Κανονισμών έναντι της Χορήγησης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (DeMinimis) και η ανάγκη 
χρήσης των Απαλλακτικών Κανονισμών για την παραχώρηση μεγάλων κρατικών ενισχύσεων σε 
περιπτώσεις όπου το ποσό υπερβαίνει αυτό που παραχωρείται από τη Χορήγηση Ενισχύσεων 
Ήσσονος Σημασίας. 
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στον 1ο Όροφο του ΚΕΒΕ και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
για τους πρώτους 50 που θα δηλώσουν συμμετοχή. Η παρουσίαση θα γίνει και διαδικτυακά για 
όσους δεν προλάβουν να κρατήσουν θέση για φυσική παρουσία. Όσοι συμμετέχοντες θα έχουν 
φυσική παρουσία, είναι απαραίτητο όπως προσκομίσουν έγκυρο Safe Pass για να τους 
επιτραπεί η είσοδος στο κτήριο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την Δήλωση συμμετοχής το αργότερο 
μέχρι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 πατώντας εδώ. Ο σύνδεσμος για την διαδικτυακή 
παρουσίαση θα σταλεί στους συμμετέχοντες την προηγούμενη της παρουσίασης. Η παρουσίαση θα 
έχει διάρκεια 3ων ωρών. 
 
Με εκτίμηση, 
 
  
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας 
για Γενικό Γραμματέα. 
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