
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης με την 
επωνυμία «                                                                                                                                                     » τα εξής: 

1. Η επιχείρηση την οποία νομίμως εκπροσωπώ αιτείται να λάβει την επιδότηση μέρους της

αύξησης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου κρίσης για τη

λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά

της Ουκρανίας (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για τη λήψη μέτρων

κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της

Ουκρανίας (2022/C 131 I/01), όπως τροποποιήθηκε με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

C/2022/5342 και  C/2022/426/01 (εφεξής «Προσωρινό Πλαίσιο»).

2. Η παροχή της επιχείρησης είναι ισχύος μέχρι και 35 kVA ή δραστηριοποιείται ως αρτοποιείο με

κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71 και συνυποβάλλει κάθε σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ ή

διαθέτει παροχή αγροτικής χρήσης.

3. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό που

πρόκειται να χορηγηθεί από την εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας «NRG SUPPLY AND TRADING

S.A.», σε συνάρτηση με ποσά που δόθηκαν από άλλους Προμηθευτές ή από άλλους φορείς βάσει του

τμήματος 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει τα όρια όπως ορίζονται στις

παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023.  Στην περίπτωση, κατά την οποία το

συνολικό ποσό όλων επιδοτήσεων που έχει λάβει η ενιαία επιχείρηση – δικαιούχος αθροιζόμενο με την

επιδότηση που πρόκειται να δοθεί με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση υπερβαίνει τα όρια, όπως

ορίζονται στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023, τότε η εταιρεία «NRG

SUPPLY AND TRADING S.A.» χορηγεί επιδότηση δυνάμει της παρούσας μέχρι τα αντίστοιχα

προβλεπόμενα όρια.

4. Πλήττεται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

5. Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε κυρώσεις που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις

οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

1. πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που κατονομάζονται ρητά στις νομικές πράξεις που

επιβάλλουν τις εν λόγω κυρώσεις.

2. επιχειρήσεις που ανήκουν σε ή ελέγχονται από πρόσωπα, οντότητες ή φορείς έναντι των

οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ.

3. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε βιομηχανικούς κλάδους έναντι των οποίων

έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ, στο βαθμό που η ενίσχυση αυτή θα υπονόμευε τους

στόχους των σχετικών κυρώσεων.

6. Η επιδότηση δεν συναρτάται με μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης

δραστηριότητας του δικαιούχου από άλλη χώρα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

7. Η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό-ασφαλιστικό τομέα.



8. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς της αλιείας και της

υδατοκαλλιέργειας, η επιδότηση που χορηγείται με την παρούσα δεν αφορά καμία από τις κατηγορίες

ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

717/2014.

9. Στην περίπτωση που η  επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής

γεωργικών προϊόντων η επιδότηση που χορηγείται με την παρούσα δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή

την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

10. Όλες οι επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση:

Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΟΜΕΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΔ 
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11. Όλες οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει του τμήματος 2.1 του Προσωρινού

Πλαισίου από άλλους Προμηθευτές βάσει της παρούσας ή από άλλα προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας

επιχείρησης:

Α/Α 
ΑΦΜ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗ

ΘΕΝ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΑΤΑΒΟ

ΛΗΣ 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΕΓΚΡΙΘΕ

Ν ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣ

ΕΩΝ 

12. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας

γεωργικών προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη

χορηγούμενη δυνάμει της ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023 ενίσχυση.

13. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους

οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 2.1 του Προσωρινού

Πλαισίου, η επιχείρηση διασφαλίζει ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό

ανώτατο όριο και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σημείο 43 του Προσωρινού Πλαισίου του υπό στοιχείο 11) του προοιμίου

της ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023.

14. Για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του

ν. 4488/2017 (Α’ 137).

15. Η επιχείρηση έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και πληροί το σύνολο

των προϋποθέσεων της εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16. Το συνολικό ποσό επιδοτήσεων έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση μέχρι την υπογραφή της αίτησης

με βάση το τμήμα 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου και το ανώτατο όριο στο οποίο υπάγεται με βάση τις

παρ. 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 3/03.01.2023.
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