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Ηράκλειο, 8-8-2014 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ 

 

1. Μπαίνουμε στην αρχική σελίδα της φόρμας       
http://www.deddie.gr/mdnsuppliers/Account/Login?ReturnUrl=%2Fmdnsuppliers%2F  

2. Γράφουμε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό, όπως αναγράφονται στην ειδοποίηση της κας 
Πιτσούνη του ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Αλλάζουμε το συνθηματικό, αφού πρώτα το σημειώσουμε κάπου για να μην το χάσουμε. 

4. Στη συνέχεια πατάμε πάνω στην «Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Κατάταξης σε Κατηγορία ΧΕ-
ΜΕ» 

5. Μεταφερόμαστε στην Υποβολή Αρχικής Δήλωσης όπου συμπληρώνουμε: 

5.1   

- Έχει τύχει ενίσχυσης ο σταθμός ΑΠΕ; Απαντάνε ΟΧΙ όσοι δεν έχουν λάβει ή εκκρεμεί να λάβουν 
οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ενίσχυση. Με την απάντηση ΟΧΙ απενεργοποιούνται όλα τα 
επόμενα πεδία, ακόμα κι αυτό του Κόστους της Επένδυσης, δηλαδή όσοι δεν έχουν τύχει 
ενίσχυσης δεν υποχρεούνται (και δεν μπορούν) να δηλώσουν το κόστος της επένδυσής τους. 
Συνεχίζετε με το 6. 

  5.2 

- Έχει τύχει ενίσχυσης ο σταθμός ΑΠΕ; Απαντάνε ΝΑΙ όσοι φυσικά έχουν ήδη λάβει την 
επιδότηση, αλλά κι όσοι έχουν Απόφαση Υπαγωγής με ΦΕΚ και δεν έχουν περάσει ακόμα τον 
έλεγχο, ή όσοι έχουν ολοκληρώσει τα επενδυτικά σχέδια εκκρεμούσης της εκταμίευσης.  

- Κόστος Επένδυσης; Ότι δαπάνη υπάρχει με παραστατικό/τιμολόγιο κι αφορά την υλοποίηση 
της επένδυσης μέχρι 31-12-2013. Στο μεγαλύτερο μέρος του θα συμπίπτει με την Αξία Κτήσης 
στο Βιβλίο Παγίων με τις αποσβέσεις στις 31/12/2013, όπου θα περιλαμβάνεται σίγουρα το 
κόστος του βασικού εξοπλισμού, του βοηθητικού εξοπλισμού (σύστημα ασφαλείας, 
τηλεπικοινωνίας), το κόστος της περίφραξης, το κόστος του οικίσκου, το κόστος 
κατασκευής/τοποθέτησης όλων των παραπάνω, το κόστος όλων των έργων υποδομής και 
διαμορφώσεων. Επιπλέον δαπάνες περασμένες στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, οι οποίες πιθανόν 
δεν ενσωματώθηκαν στο Βιβλίο Παγίων είναι, ενδεικτικά, το κόστος αγοράς της άδειας (εφόσον 
υπάρχει παραστατικό), το κόστος αγοράς των γηπέδων (ποσά συμβολαίων), το κόστος σύνδεσης 
με την ΔΕΗ, έξοδα μεταφορών εξοπλισμού, έξοδα μετακινήσεων, η ασφάλιση για 
ατύχημα/κλοπή κατά την διάρκεια των εργασιών, οι δαπάνες μελετών/αδειών/μηχανικών/ 
τοπογράφων/συμβούλων, δαπάνες ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες (μπετά βάσεων, τοιχίων 
κλπ.), πληρωμή δασαρχείου για άδεια επέμβασης, έξοδα για την πρόσβαση στο σταθμό όπως 
τσιμεντόδρομος λόγω μεγάλης κλίσης, πρόσθετος εξοπλισμός βελτίωσης ασφάλειας/ 
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παρακολούθησης σταθμού (π.χ. πρόσθετες κάμερες, ανεμόμετρα, πυλώνες, δίχτυα για τον 
αέρα), παράβολα αναπτυξιακού, έξοδα φακέλων/επιστολών τράπεζας. Όσοι έχουν σε ξεχωριστό 
βραχυπρόθεσμο δάνειο το ποσό της ενίσχυσης, μπορούν να προσθέσουν τους τόκους αυτού του 
δανείου μέχρι 31-12-2013 στο κόστος της επένδυσης. 

- Ποσό Άμεσης Ενίσχυσης; Το ποσό της εισπραχθείσας επιδότησης ή της Απόφασης Υπαγωγής. 

- Αφορολόγητα Αποθεματικά; Μορφή έμμεσης επιδότησης με τον επόμενο αναπτυξιακό. Για τις 
δικές μας περιπτώσεις μηδέν (0). 

- Απαλλαγή από Φόρο Εισοδήματος; Μορφή έμμεσης επιδότησης με τον επόμενο αναπτυξιακό. 
Για τις δικές μας περιπτώσεις μηδέν (0). 

- Επιδότηση Επιτοκίου; Όσοι πήραν δάνειο με κάποιο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου 
σημειώνουν το συνολικό όφελος όλης της διάρκειας του δανείου. 

- Συνολικό ποσό Ενίσχυσης; Το άθροισμα των παραπάνω ποσών. Για τους περισσότερους το 
ποσό της άμεσης ενίσχυσης. Δεν το συμπληρώνουμε εμείς. Γίνεται το άθροισμα αυτόματα. 

- Ποσοστό Ενίσχυσης επί του Κόστους Επένδυσης; Το κλάσμα του Συνολικού Ποσού Ενίσχυσης 
δια του Κόστους Επένδυσης επί 100 για να φαίνεται επί τοις εκατό (%). Υπολογίζεται αυτόματα 
μετά την «Προσωρινή Αποθήκευση» 

- Ποσό Ενίσχυσης που έχει καταβληθεί έως 1-4-2014; Ό,τι ποσό άμεσης ή έμμεσης επιδότησης 
έχει εισπραχθεί μέχρι 1-4-2014. Σε περίπτωση όπου κάποιος έχει εκταμιεύσει μετά την 1-4-2014 
και έως σήμερα, θα πρέπει αφού υποβάλει οριστικά τη δήλωση, να συμπληρώσει νέα 
επιπρόσθετη υπεύθυνη δήλωση. 

- Ποσοστό Ενίσχυσης επί του Συνολικού Ποσού Ενίσχυσης έως 1-4-2014; Το κλάσμα του 
προηγούμενου ποσού ενίσχυσης που κατεβλήθη δια του Συνολικού ποσού Ενίσχυσης επί 100 
για να φαίνεται επί τοις εκατό (%). Για να διαπιστωθεί εάν κατεβλήθη πάνω από το 50%. 
Υπολογίζεται αυτόματα μετά την «Προσωρινή Αποθήκευση». 

6. Πατάμε «Προσωρινή Αποθήκευση» και το σύστημα μας πάει αυτόματα στην ανάλογη Υπεύθυνη 
Δήλωση. 

7. Εάν συμφωνούμε με την περίπτωση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Α, Β, Γ ή Δ), τσεκάρουμε το 
«Συμφωνώ με τα παραπάνω» και πατάμε την «Οριστική Αποθήκευση». 

8. Στη συνέχεια πατάμε την «Εκτύπωση Δήλωσης σε PDF», την εκτυπώνουμε σε 2 αντίγραφα, 
υπογράφουμε, σφραγίζουμε και την στέλνουμε ταχυδρομικά στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.-ΔΔΝ, 
Χαλκοκονδύλη 29, 10432 Αθήνα. 

 


