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                                                                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

     

 

 

           

 Μυτιλήνη    9 Ιουλίου  2019 

     Αρ. Πρωτ. 4113.80-03/2401    

 

Προς: 

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Νησιών 

πιλοτικής εφαρμογής Μ.Ι μεταφοράς 

καυσίμων 

ΘΕΜΑ: Υποβολή δικαιολογητικών για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ - «Μεταφορικό Ισοδύναμο» 

για τη μεταφορά καυσίμων. 

 

Σας καλούμε για την υποβολή δικαιολογητικών για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ του 2019 (εκτός 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας) της  πιλοτικής εφαρμογής του  μέτρου «Μεταφορικό 

Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στη μεταφορά καυσίμων για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν.4551 

/2-7-2018 (ΦΕΚ116/Α) «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική εποπτεία, Γενικοί όροι 

υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4585/24.12.2018 (ΦΕΚ 216/Α) . 

Με το άρθρο 29 του Ν. 4585/24.12.2018 (ΦΕΚ 216/Α)  και την αρίθμ. 937/2.4.2019 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1094/Β)  καθορίζονται αναλυτικά οι όροι εφαρμογής και συμμετοχής των 

κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε επιλέξιμα νησιά. 

 

Το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 στα κάτωθι νησιά: 

Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, 

Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, 

Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, 

Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά. 

 

ΟΙ δικαιούχοι του μέτρου που ήδη έχουν ενταχθεί στη δράση  και θέλουν να 

υποβάλλουν παραστατικά δαπανών για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2019 θα πρέπει να  

υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά – έντυπα, σε κλειστό φάκελο, συμπληρωμένα: 

 

1. Το «ΕΝΤΥΠΟ 2»: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ KYA)  

2. Το «ΕΝΤΥΠΟ 3»: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Μ.Ι.  και  ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΑ). Σας επισημαίνουμε ότι στην τελευταία στήλη 

του πίνακα θα πρέπει να αναγράφεται η πραγματική τιμή πώλησης στην αντλία 

μετά από την αφαίρεση του ΑΝΗΚΟ. 

3. Αντίγραφα των παραστατικών προμήθειας καυσίμων (Τιμολόγια αγοράς/Δελτία 
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αποστολής), για το χρονικό διάστημα από 1-6-2019 έως 30-6-2019.  

Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη δράση θα πρέπει επιπλέον 

να υποβάλλουν σε φάκελο και το : 

4. Το «ΕΝΤΥΠΟ 1»:  Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής – Χρηματοδότησης «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΥΑ) 

 

Για την άμεση καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. θα πρέπει επίσης να μας αποστείλετε 

συμπληρωμένο το αρχείο excel ΦΟΡΜΑ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ_ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.xls με e-mail 

στο mik@ypai.gr. Το αρχείο αυτό σας έχει ήδη αποσταλεί στη 1η Πρόσκληση. Στο 

αρχείο αυτό θα πρέπει στην καρτέλα «Παραλαβές καυσίμου» να υπάρχουν μόνο 

οι παραλαβές που αφορούν σε τιμολόγια αγοράς με ημερομηνία έκδοσης από 1-6-

2019 έως 30-6-2019. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σας επισημαίνουμε την υποχρέωση σας για την ανάλογη μείωση των 

τιμών των επιδοτούμενων καυσίμων σύμφωνα με τον πινάκα υπολογισμού που 

σας έχουμε αποστείλει  καθώς και  την ανάρτηση των τιμών λιανικής πώλησης των 

επιλέξιμων καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το 

άρθρο 114 της 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας.  

Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (www.ypai.gr), στον σύνδεσμο 

«Μεταφορικό Ισοδύναμο για την μεταφορά καυσίμων». 

 

Στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής εγγράφων. 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

ΤΗΛ. 2251020215,6  (Υποβολή – παραλαβή δικαιολογητικών)    

και 2251046920   

e-mail: mik@ypai.gr 

  

                             Ο  Προϊστάμενος Τμήματος 

                                              Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

    

  Απόστολος  Πατέστος 

   

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

2. Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

3. Γενικό Διευθυντή ΓΓΑΙΝΠ 

4. Προϊστάμενο Δ/νσης Νησιωτικής Πολιτικής 



 

E:\PROGRAMMATA\ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ_ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟ\ΚΑΥΣΙΜΑ\ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΓΡΑΦΑ\4ηΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΥΣΙΜΑ 
_2019.doc 

3 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής - Χρηματοδότησης 

«ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής 

επιχείρησης): Θα συμπληρωθεί από την Υπηρεσία 

Επωνυμία Δικαιούχου:  

Ημερομηνία Υποβολής αίτησης :  

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήματος  

Ι. Στοιχεία Ταυτότητας Επιχείρησης  

Επωνυμία Επιχείρησης  

ΑΦΜ Επιχείρησης  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας  

Νησί στο οποίο έχει έδρα η επιχείρηση  

Ταχυδρομικός Κώδικας  

Διεύθυνση Υποκαταστήματος (εφόσον υπάρχει)  

ΚΑΔ Επιχείρησης  

Νομική μορφή Επιχείρησης  

Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας  

Ε-mail Επικοινωνίας  

FAX Επιχείρησης  

ΙΒΑΝ επιχείρησης  

ΙΙ. Στοιχεία Λειτουργίας Επιχείρησης 

Ενεργή επιχείρηση  

Ημερομηνία έναρξης επιχείρησης  

 

ΕΝΤΥΠΟ 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)  

και τη μεταφορά στη τελική τιμή της επιδότησης μεταφοράς καυσίμων 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι
(4)

: 

 

 

 

▪ Αποδέχομαι τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, την ενημέρωση για την πορεία της αίτησής μου μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

που δήλωσα σε αυτή και τη χρήση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται τη δράση για τις δέουσες διοικητικές ενέργειες.  

▪ Όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση χρηματοδότησης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτήν είναι ακριβή 

και αληθή.  

▪ Έχω λάβει πλήρη και σαφή γνώση του περιεχομένου της Πρόσκλησης. 

▪ Η επιχείρηση την οποία νομίμως εκπροσωπώ, με ΑΦΜ ………………… έχει υποβάλλει μόνο μια αίτηση ένταξης, ανά περίοδο υποβολών, στην 

παρούσα Δράση  

▪ Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση 

χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.  

▪ Συμφωνώ στη δημοσίευση της επωνυμίας της επιχείρησης και στοιχείων της αίτησής του στην οικεία Απόφαση Ένταξης 

▪ Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες αρχές.  

▪ Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση χρηματοδότησης με τα στοιχεία που παρέχονται από το 

πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.  

▪ Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται από τις αρμόδιες για τη δράση αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα 

ΕΝΤΥΠΟ 2 
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στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί στην αίτηση ένταξης επέχουν θέση επίσημης κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των 

εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.  

▪ Αποδέχομαι ότι κατά τη διαχείριση της αίτησής μου, η επικοινωνία με τον ΕΦ και την Γ.Γ Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να γίνεται 

ηλεκτρονικά (on screen) μέσω ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τους αρμόδιους φορείς.  

 

▪ Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών, είτε στην αίτησή μου είτε στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, δύναται να 

ανακαλείται η απόφαση ένταξης και να καλούμαι να επιστρέψω έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση, όπως ορίζεται στην 

Πρόσκληση της δράσης.  

▪ Δεσμεύομαι ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγχώρια νομοθεσία.  

▪ Δεσμεύομαι ότι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο ο Κανονισμός 

(ΕΕ) 1407/13 (Κανονισμός DE MINIMIS). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  

 

Α. Η επιχείρηση
(5)

 .………………….………………………...…………………………………………………………την οποία νομίμως εκπροσωπώ: 

 

i) Συνιστά «ενιαία επιχείρηση» με τις κάτωθι επιχειρήσεις: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΜ 

1.   

2.   

3.   

 

 

ii) Δεν συνιστά «ενιαία επιχείρηση» με καμία άλλη επιχείρηση  

 

Ως «ενιαία επιχείρηση» λογίζονται 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 στις περιπτώσεις α) έως δ)  ως ανωτέρω με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις 

θεωρούνται, επίσης, ενιαία επιχείρηση. 

 

Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να χορηγηθεί στην επιχείρηση βάσει της εν λόγω ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος 

σημασίας που της έχει χορηγηθεί σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης», βάσει οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται 

στο άρθρο 3 παράγραφος 2  του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 και δεν αφορά επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί ενισχύσεις στην 

επιχείρηση από άλλο δημόσιο φορέα. 

Γ. Στην επιχείρηση την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», έχουν 

χορηγηθεί, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, οι κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: 

Στην επιχείρηση την οποία νομίμως εκπροσωπώ, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», έχουν 

χορηγηθεί, κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, οι κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

(αφορά την επιχείρηση δικαιούχο της ενίσχυσης και τις επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) 
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Α

/

Α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ* 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ & 

ΑΦΜ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ

ΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

DE MINIMIS 

       

 

       

 

       

 

       

 

*Ολοκληρωμένο/Σε εξέλιξη 

 
(1)

 Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
 (2)

 Αναγράφεται ολογράφως. 
 (3)

 Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
 (4)

 Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 (5)

 Για τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, ως επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν 

βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 

δραστηριότητα. Ως οικονομική δραστηριότητα νοείται η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. 

 

 

Ημερομηνία:      ……/……/………….. 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Μ.Ι. 

 ΑΠΟ ΕΩΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ   

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ  

ΜΑΝ.ΕΠ  

Δ.Ο.Υ  

ΑΦΜ  

ΚΑΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΙΒΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΛΟΓ/ΜΟΥ  

ΝΗΣΙ/ΔΗΜΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΟΠΟ

ΘΕΣΙΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

(σε λίτρα) 

ΤΙΜΗ 

ΑΓΟΡΑΣ 

(€) 

ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Α.ΝΗ.ΚΟ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Α.ΝΗ.ΚΟ ΑΝΑ 

ΛΙΤΡΟ (€) 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ Α.ΝΗ.ΚΟ* 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

* Στη στήλη αυτή να αναγράφεται η πραγματική τιμή πώλησης στην αντλία μετά από την αφαίρεση του ΑΝΗΚΟ, όπως αυτή έχει 

αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. 

ΕΝΤΥΠΟ 3 
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