
1 Η Σύσταση της ΕΕ της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CElEX:32003H0361 

επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου. 

2 Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να 

προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις/προβλέψεις. 
 

       ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η επιχείρηση …………………………………, που θα υποβάλει αίτηση 
στα πλαίσια του Σχεδίου Χορηγιών Ηλεκτροκίνηση με τα 1000 - Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 2021-2026, εμπίπτει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) σύμφωνα με τη Σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσης1: 
(σημειώστε με √ ) 
 

Α. Πολύ Μικρή Επιχείρηση 

(α)   Απασχολεί λιγότερους από δέκα (10) εργαζόμενους, και 
(β)   Έχει:    Ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου συνολικού ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκ. ευρώ 
 

Β. Μικρή Επιχείρηση 

(α)    Απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους, και 
(β)    Έχει:    Ετήσιο κύκλο εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου συνολικού ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ,  
                     

   Γ. Μεσαία Επιχείρηση    

(α) Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και 
(β) Έχει:  (i) Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ, ή 
               (ii) Ετήσιο συνολικό ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ. 
 

Δ. Μεγάλη Επιχείρηση    

Η επιχείρηση δεν ανήκει σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες. 

 
Τα στοιχεία υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της Σύστασης και προκύπτουν από τους 
εξηλεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησης2 Για τον έλεγχο των πιο πάνω ορίων έχουν 
αθροιστεί τα αριθμητικά δεδομένα όλων των συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (όπου 
εφαρμόζεται), όπως προνοεί η εν λόγω Σύσταση. 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση είναι αληθείς και 
λαμβάνω γνώση ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του δύναται να ζητήσει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για έλεγχο και 
επιβεβαίωση του μεγέθους της επιχείρησης. 
 
 
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου επιχείρησης: ………………………………………………………………….   
 
Υπογραφή: …………………………………………………                           Αρ. Ταυτ.: …………………..... 
 
Σφραγίδα επιχείρησης: ……………………………………                           Ημερομηνία: …………………. 
 
Όνομα Ελεγκτή: ……………………………………………Υπογραφή Ελεγκτή: ………………………………….........       
 
 
Σφραγίδα ελεγκτικού γραφείου: ………………………….                           Ημερομηνία: ........……….…… 

 

 

 

 


