
∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
(DE MINIMIS)1 

 
Ο /Η υπογεγραµµένος/η                                                     δηλώνω ότι: 
 
 
Α. Η επιχείρηση ………………, την οποία νοµίµως εκπροσωπώ, συµπεριλαµβανοµένων και των 
τυχόν συνδεδεµένων2 µε αυτήν επιχειρήσεων, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούµενα 
οικονοµικά έτη και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας: 

 
 

* Ολοκληρωµένο/ Σε εξέλιξη/Πριν την έγκριση 

 

 
Β. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση                     από το 
Πρόγραµµα «….              .», αφορά σε επιλέξιµη δραστηριότητα την οποία ασκεί, και δεν 
εµπίπτει στα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρµογής» του Καν. (ΕΕ)1407/2013.  
 
Γ. Η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραµµα 
«…………………………», αθροιζόµενη µε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχει λάβει η 
επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεµένες2 µε αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο 
προηγούµενα οικονοµικά έτη και το τρέχον οικονοµικό έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ ή το ποσό των 100.000 ευρώ (για επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές για λογαριασµό τρίτων). Ως ηµεροµηνία λήψης της ενίσχυσης 
νοείται η ηµεροµηνία απόκτησης του εννόµου δικαιώµατος για την χορηγούµενη ενίσχυση 
(ηµεροµηνία της εγκριτικής απόφασης ή ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης κατά 
περίπτωση). 
 
∆1. Η επιχείρηση δεν έχει προκύψει από συγχώνευση ή εξαγορά κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος ή και τα δύο προηγούµενα έτη. 
 
Στην αντίθετη περίπτωση συµπληρώνεται το ∆2 
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)  

ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

                                 (αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση  
                                 και τις τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Υ &  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΑΦΜ ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ

ΧΟΥ 

 
 

 
       

 
 

 
       

 
 

 
       

 
 

 
       

Σχόλιο [Κ1]: Επιλέγεται κατά 
περίπτωση το ένα από τα δύο ποσά 



∆2. Η επιχείρηση έχει προκύψει από συγχώνευση ή εξαγορά κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος ή και τα δύο προηγούµενα έτη και για τον υπολογισµό του ανωτάτου ποσού των 
200.000/100.000 ευρώ λαµβάνονται υπόψη το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας 
που έχουν χορηγηθεί στις συγχωνευόµενες/ εξαγοραζόµενες επιχειρήσεις. Οι σχετικές 
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας έχουν ενσωµατωθεί στον ανωτέρω πίνακα ώστε να ληφθούν 
υπόψη στον υπολογισµό του ανωτάτου ορίου ενισχύσεων κατά την έννοια του κανονισµού. 
 
Ε1. Η επιχείρηση δεν έχει προκύψει από διάσπαση επιχειρήσεων κατά το τρέχον οικονοµικό 
έτος ή τα δύο προηγούµενα. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση συµπληρώνεται το Ε2 
 
Ε2. Η επιχείρηση έχει προκύψει από διάσπαση επιχειρήσεων κατά το τρέχον οικονοµικό έτος 
ή τα δύο προηγούµενα και οι ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί πριν τη διάσπαση 
λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του ανωτάτου ορίου καθώς η επιχείρηση έχει 
αναλάβει τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σηµασίας. (ή 
εφόσον δεν είναι δυνατός ο καταλογισµός οι χορηγηθείσες ενισχύσεις κατανέµονται 
αναλογικά µε βάση την λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά 
την πραγµατική ηµεροµηνία της διάσπασης). Οι σχετικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 
έχουν ενσωµατωθεί στον ανωτέρω πίνακα ώστε να ληφθούν υπόψη στον υπολογισµό του 
ανωτάτου ορίου ενισχύσεων κατά την έννοια του κανονισµού. 
 
Στ. Η επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις 
προϋποθέσεις µε βάση την εθνική νοµοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών της.  
(Συµπληρώνεται εφόσον η χορηγούµενη ενίσχυση παρέχεται υπό µορφή δανείου ή υπό 
µορφή εγγυήσεων και χρησιµοποιείται ο τρόπος υπολογισµού του ΑΙΕ του άρθρου 4 παρ. 
3β ή παρ 4β) 
 
Ζ. δεν εκκρεµεί διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης σε βάρος της 
επιχείρησης. 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία:         Ο/Η δηλών/ούσα 

 



ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 
1. Ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis):  
Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει οποιουδήποτε Κανονισµού ήσσονος σηµασίας δηλαδή του 
Καν. (ΕΕ)1407/2013 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (δηµοσιευµένος στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L352 της 24/12/2013, σελ.4) ή και του (ΕΚ) 1998/2006 της 
Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος 
σηµασίας (δηµοσιευµένος στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28/12/2006, 
σελ.5).  
 
2. Συνδεδεµένες επιχειρήσεις (µε βάση το σηµείο 4 του προοιµίου του καν. (ΕΕ) 1407/2013 , τη 
σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών , των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων και το παράρτηµα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008 για την κήρυξη ορισµένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της 
Συνθήκης)  
Είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις παρακάτω σχέσεις: 
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 του καταστατικού της τελευταίας 
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει 
σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού της 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. 
 
 


