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Η παρούσα Υπεύθυνη ∆ήλωση Ενιαίας Επιχείρησης υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο ή τον εκπρόσωπο 

του ∆ικαιούχου της Ενίσχυσης Ήσσονος Σηµασίας (De Minimis Aid) και αφορά τη δοµή της Ενιαίας 

Επιχείρησης για σκοπούς συµµόρφωσης µε το άρθρο 2(2) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης ∆εκεµβρίου 2013 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας (εφεξής ο «Κανονισµός 

(ΕΕ) αριθ. 1407/2013»)  (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 352, 24.12.2013, σ. 3).  

Ο εν λόγω ορισµός της Ενιαίας Επιχείρησης, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013, ισχύει για 

όλους τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας. 

 

 

Στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαµβάνονται, 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 πλειοψηφία 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 ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που 

έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων 

ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.  

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) µε µία ή 

περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης Ενιαία Επιχείρηση. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

(Α) ∆ικαιούχος: Φυσικό Πρόσωπο 

Ονοµατεπώνυµο Φυσικού Προσώπου:  

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας:  

Alien Registration Certificate Νumber (ARC):  

∆ιεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  

  

(Β) ∆ικαιούχος: Νοµικό Πρόσωπο 

Επωνυµία Νοµικού Προσώπου:  

Τύπος Εταιρείας1: ΑΕ  /  ΒΝ  /  ΕΕ  /  ΗΕ  /  Σ  

Αρ. Εγγραφής Μητρώου Εφόρου Εταιρειών:  

∆ιεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  

 

(Γ) ∆ικαιούχος: Άλλος ∆ικαιούχος2 

Επωνυµία Άλλου ∆ικαιούχου:  

Αρ. Εγγράφου Άλλου ∆ικαιούχου:  

∆ιεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  

                                                           

1 ΑΕ=Αλλοδαπή Εταιρεία, ΒΝ=Παλαιοί Συνεταιρισµοί, EΕ=Εµπορική Επωνυµία, ΗΕ=Εταιρεία, Σ=Συνεταιρισµός,  
2 π.χ Εγγεγραµµένα Σωµατεία/Ιδρύµατα κλπ. 
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   NAI        OXI 

Ο πιο πάνω ∆ικαιούχος (Φυσικό Πρόσωπο ή Νοµικό Πρόσωπο ή 
Άλλος ∆ικαιούχος) συνιστά Τµήµα Ενιαίας Επιχείρησης? 

    

 

Στην περίπτωση που ο ∆ικαιούχος συνιστά Τµήµα Ενιαίας Επιχείρησης συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας, 

Πίνακας_1, µε τα στοιχεία όλων των Επιχειρήσεων3 που αποτελούν την Ενιαία Επιχείρηση: 

Α/Α 
Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας ή ARC ή 

Αρ. Εγγραφής Μητρώου Εφόρου Εταιρειών ή 
Αρ. Εγγράφου Άλλου ∆ικαιούχου  

Ονοµατεπώνυµο Φυσικού Προσώπου ή 
Επωνυµία Νοµικού Προσώπου ή  

Επωνυµία Άλλου ∆ικαιούχου 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9   

10     

11     

12     

13     

14   

15     

Πίνακας_1: ∆οµή Ενιαίας Επιχείρησης4 
 

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγούνται ανά κράτος µέλος σε µία Ενιαία Επιχείρηση δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπονται βάσει των ανάλογων Κανονισµών: Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 

1407/2013 ή Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 ή Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 717/2014,  ή Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών συνεχόµενων οικονοµικών ετών. 

Επισηµαίνεται ότι, 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 καθεστώς ανεξάρτητα 

από την ηµεροµηνία καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας στην επιχείρηση. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας ελέγχεται 

από την οικία Αρµόδια Αρχή µέσω του «Κεντρικού Συστήµατος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος 

Σηµασίας» προς το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η ενιαία επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του 

οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση 

δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.  

                                                           

3 Προσκόµιση όλων των απαραίτητων αντιγράφων πιστοποιητικών των µετόχων των Επιχειρήσεων 
4
 Σε περίπτωση που η ∆οµή της Ενιαίας Επιχείρησης αποτελείται από περισσότερες οντότητες παρακαλώ όπως τις προσκοµίσετε όλες 

συγκεντρωτικά σε ένα ξεχωριστό έγγραφο.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
 

 ∆ικαιούχος  Εκπρόσωπος 
  

Ονοµατεπώνυµο:  
 

Αρ. ∆ελτίου Ταυτότητας ή ARC:  

∆ιεύθυνση:  

  

Αρ. Τηλεφώνων Επικοινωνίας:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου (Εmail):  

Ιδιότητα/Θέση ατόµου µε ∆ικαιούχο:  

   

 

 

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

(Ονοµατεπώνυµο ∆ικαιούχου ή Εκπροσώπου Ενίσχυσης)  (Υπογραφή)  

 

 

 

 

Ηµεροµηνία: ….../....../………. 
 

(Σφραγίδα Νοµικού Προσώπου όπου ισχύει)                     

                    

 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Έχουν ληφθεί και ελεγχθεί τα σχετικά πρωτότυπα δικαιολογητικά ως απαιτούνται από το Σχέδιο 
της Αρµόδιας Αρχής.  
 
 
 

 

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

(Ονοµατεπώνυµο λειτουργού)  (Υπογραφή) 

 
 

                     

Ηµεροµηνία: ….../....../……….  

 


