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Πληροφοριακό Έντυπο Αίτησης Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜΜΕ 

Στοιχεία σύνδεσης και επικοινωνίας 
 

Κωδικοί Taxis Net(1) 
Username: Password: 
  
 

Στοιχεία επικοινωνίας(2) 
Κινητό τηλέφωνο: E-mail: 
  

 

Δήλωση Σώρευσης Ενισχύσεων βάσει του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis) 
 

Σώρευση ενισχύσεων de minimis εταιρείας(3) 
Έτος: Ποσό: Πρόγραμμα/Αιτιολογία: 
   
   
   
   
 

Σώρευση ενισχύσεων de minimis τρίτων επιχειρήσεων(4) 
ΑΦΜ: Έτος: Ποσό: Πρόγραμμα/Αιτιολογία: 
    
    
    
    

 

Δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου 
 

Δικαιούχοι με άμεση σχέση(5) 
Όνομα: Επώνυμο: ΑΦΜ: Ημ. γέννησης: 
    
    
    
 

Δικαιούχοι με Έμμεση σχέση(6) 
Όνομα: Επώνυμο: ΑΦΜ: Ημ. γέννησης: 
    
    
    

 

Δήλωση ΜΜΕ (απλοποιημένη μορφή) 
 

Ποσοτικά στοιχεία(7) 
Έτος: ΕΜΕ: Κύκλος εργασιών: Σύνολο ενεργητικού (Όπου έχει εφαρμογή): 
2019    
2020    
2021    
 

Συσχετιζόμενες επιχειρήσεις(8) 
ΑΦΜ: % συμμετοχής: ΕΜΕ: Κύκλος εργασιών: Σύνολο ενεργητικού (Όπου έχει εφαρμογή): 
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Κωδικοί Taxis Net(1) 
Η εισαγωγή στην σελίδα ηλεκτρονικής αίτησης, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους κωδικούς Taxisnet του πελάτη. 

Στοιχεία επικοινωνίας(2) 
Πριν από οποιαδήποτε εισαγωγή στοιχείων θα πρέπει να γίνει εισαγωγή και επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου καθώς και του 
email του πελάτη 

Σώρευση ενισχύσεων de minimis εταιρείας(3) 
Για την εισαγωγή των ενισχύσεων de minimis μπορεί να γίνει χρήση του www.sorefsis.gr. Για κάθε ενίσχυση θα γίνει ξεχωριστή 
εγγραφή. 

Σώρευση ενισχύσεων de minimis τρίτων επιχειρήσεων(4) 
Στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 
- μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης. 
- μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού 
οργάνου άλλης επιχείρησης. 
- 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. 
- 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 στα στοιχεία α έως δ με μία ή περισσότερες άλλες 
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης Ενιαία Επιχείρηση. 
Για την εισαγωγή των ενισχύσεων de minimis μπορεί να γίνει χρήση του www.sorefsis.gr. Για κάθε ενίσχυση θα γίνει ξεχωριστή 
εγγραφή 

Δικαιούχοι με άμεση σχέση(5) 
Συμπληρώστε κάποια βασικά στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου της επιχείρησης, με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο 4557/2018. 
Δηλώστε τα Φυσικά Πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% στην εταιρεία 
σας (μόνο τα Φυσικά Πρόσωπα και εφόσον συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση). 
Παράδειγμα 1: 

 

Δεν απαιτείται συμπλήρωση πραγματικού δικαιούχου, διότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου του 25%. 

Παράδειγμα 2: 

 

Συμπληρώνονται όλοι οι μέτοχοι - Φυσικά Πρόσωπα - που: 
- είτε έχουν > 25% συμμετοχή στην επιχείρηση 
- είτε έχουν > 25% συμμετοχή σε Νομικό Πρόσωπο που είναι μέτοχος στην επιχείρηση με % > 25% 
- ο έλεγχος γίνεται στο 2ο και τρίτο επίπεδο μόνο 

Δικαιούχοι με Έμμεση σχέση(6) 
Εφόσον υπάρχει Νομικό Πρόσωπο που μετέχει στην εταιρία σας με ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, δηλώστε τα Φυσικά Πρόσωπα που 
κατέχουν ποσοστό μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% στο νομικό αυτό πρόσωπο. Επαναλάβετε για 
ακόμα ένα επίπεδο. 

Ποσοτικά στοιχεία(7) 
Αναφέρετε τις ΕΜΕ, τον Κύκλο Εργασιών, το Σύνολο Ενεργητικού (για τις εταιρείες που έχει εφαρμογή) για τα έτη 2019, 2020, 2021. 

Συσχετιζόμενες επιχειρήσεις(8) 
Για τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δηλαδή όπου «Τρίτες επιχειρήσεις συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 25% στην 
επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση» ή «Η επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση συμμετέχει σε τρίτες επιχειρήσεις με ποσοστό άνω 
του 25%», αναφέρετε τον ΑΦΜ, το Ποσοστό Συμμετοχής, τις ΕΜΕ, τον Κύκλο Εργασιών, το Σύνολο Ενεργητικού (για τις εταιρείες που 
έχει εφαρμογή) για τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. 


