
 

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης: 

Η ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄3/03.01.2023 προβλέπει στο άρθρο 3 αυτής τα εξής ανώτατα όρια συνολικών 

ποσών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, 

για ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται έως τις 31.12.2023: 

• Επιχειρήσεις (σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης) δραστηριοποιούμενες 

στον γεωργικό τομέα: Ανώτατο Όριο Συνολικών Ενισχύσεων € 250.000, 

• Επιχειρήσεις (σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης) δραστηριοποιούμενες 

στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: Ανώτατο Όριο Συνολικών 

Ενισχύσεων € 300.000, 

• Επιχειρήσεις (σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας επιχείρησης) δραστηριοποιούμενες σε 

λοιπούς τομείς πλην των ανωτέρω: Ανώτατο Όριο Συνολικών Ενισχύσεων € 

2.000.000. 

Ο Πίνακας στο σημείο 10 της Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρώνεται σε επίπεδο ατομικής ή 

ενιαίας επιχείρησης. Ως «ενιαία επιχείρηση», σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ/1408/2013, 

νοούνται 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.  

Εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος συμπληρώνει αντίστοιχα τους Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου, τις επωνυμίες 

των επιχειρήσεων, τους τομείς δραστηριότητας καθώς και τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας του συνόλου των επιχειρήσεων με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση. 

O Πίνακας 11 της Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρώνεται σε επίπεδο ατομικής ή ενιαίας 

επιχείρησης σύμφωνα και με τις ανωτέρω οδηγίες. Προκειμένου η ατομική/ενιαία επιχείρηση 

να λάβει τις πρόσθετες επιδοτήσεις της ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄3/03.01.2023, συμπληρώνονται: 

• Το ΑΦΜ της επιχείρησης, 

• Η επωνυμία της επιχείρησης, 

• Η ονομασία του προγράμματος ενίσχυσης εφόσον είναι γνωστή (π.χ. οι ενισχύσεις 

που αποδίδονται μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

ονομάζονται «Επιδοτήσεις Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης»), 

• Ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης εφόσον είναι γνωστός (π.χ. φορέας χορήγησης 

των ενισχύσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι το 

Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης), 

• Η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης εφόσον 

είναι γνωστή (π.χ. η εγκριτική απόφαση χορήγησης των ενισχύσεων στους 



 

 

λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δημοσιεύθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 03.10.2022), 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης εφόσον 

είναι γνωστή (π.χ. η εγκριτική απόφαση χορήγησης των ενισχύσεων στους 

λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει αριθμό πρωτοκόλλου C 

(2022) 7146), 

• Το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης εφόσον είναι γνωστό, 

• Το ήδη καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης, 

• Η ημερομηνία είσπραξης του ποσού της ενίσχυσης. 

Κατόπιν συμπλήρωσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι πελάτες θεωρούν το γνήσιο της 

υπογραφής της είτε εγγράφως μέσω των αρμόδιων αρχών επικύρωσης, είτε ψηφιακά μέσω 

της πύλης «Ψηφιακής Βεβαίωσης Εγγράφου» του gov.gr (link: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-

gr/psephiake-bebaiose-eggraphou). Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη Δήλωση αναρτάται σε μορφή 

pdf στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα της nrg. 
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