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1 

Η πποηεινόμενη 
ππάξη είναι 
ζςμβαηή με 

ηοςρ κανόνερ 
επιλεξιμόηηηαρ 

πος ηίθενηαι 

1.1 Καλ. (ΕΚ) 1698/2005, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά         

1.2 Καλ. (ΕΚ) 1974/2006. όπσο ηζρύεη θάζε θνξά         

1.3 Καλ. 800/2008 (γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο)     
L123α 
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

  

1.4 Σύζηαζε 2003/361/ΕΚ ηεο Επηηξνπήο (γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο)     
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

  

1.5 Πξόγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο 2007-2013", 

Κεθάιαηα 5.3.3 θαη 5.3.4.1 όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά 
        

2 

Η ππόηαζη πος 
ςποβάλλεηαι 

ηηπεί ηιρ 
πποϋποθέζειρ 
πος ηίθενηαι 

2.1 Εκπξόζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο, ηεο αίηεζεο θαη 
ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηελ ΟΤΔ πνπ νξίδεηαη από 
ηελ πξνθήξπμε ηνπ ππνκέηξνπ. 

      αξ. πξση. ΟΤΔ 

2.2 Ο θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην 
ππόδεηγκα. 

        

2.3 Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα 
πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο 
από ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

    
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

κειέηε βησζηκόηεηαο 

2.4 Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εξγαζηώλ 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ππόδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο. 

      θάθεινο ππνςεθηόηεηαο 

2.5 Απνδεηθλύεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν 
πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο. 

    L313-4  παξαηήξεζε 2.2.1 

2.6 Η πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη 
πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο. 

      
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά 

2.7 Η πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο 
πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

      
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα, απνδεηθηηθά θαηνρήο - ρξήζεο 
(όπσο νξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε 2.2.1) 

2.8 Ο ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία 
εληάζζεηαη. 

      θάθεινο ππνςεθηόηεηαο 

2.9 Γηα πξόηαζε εθζπγρξνληζκνύ: 
α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνύκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνύ 
αληηθεηκέλνπ από αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή 
β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνύκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθό 
αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
πεληαεηία από ηελ απόθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 

    
L311-8, L312-4, 
L313-9  

θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ππεύζπλε δήισζε 
θαη  παξαηήξεζε 2.2.4 
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2.10 Η πξόηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν 
πξόγξακκα / θαζεζηώο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ γηα ην ίδην 
θπζηθό αληηθείκελν. H πξόηαζε, εθόζνλ αθνξά ζην ππνκέηξν L123 δελ 
έρεη εληαρζεί γηα ην ίδην ή ζπκπιεξσκαηηθό θπζηθό αληηθείκελν ζην 
κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

      ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 2.2.4 

2.11 Η πξόηαζε, εθόζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: 
α) πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, 
όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, 
β) ε πξνβιεπόκελε δπλακηθόηεηα (θιίλεο) είλαη ζύκθσλε κε ηελ ΚΥΑ 
401/10-3-2010, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. 

    

Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηηο δξάζεηο 
L311-1, L311-3 
(γηα ππνδνκέο 
δηαλπθηέξεπζεηο) 
θαη L313-5 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο 

2.12 Γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί ε 
εμαζθάιηζε από ην δηθαηνύρν ηεο απαηηνύκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε 
βησζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Από ην 
ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή 
ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ αλ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από 5 επηρεηξήζεηο 
λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4.  

    
Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηε δξάζε 
L312-5 

θαηαζηαηηθό ή ζρέδην θαηαζηαηηθνύ, ηδησηηθό 
ζπκθσλεηηθό γηα ηελ ζπλεξγαζία 

2.13 Εθόζνλ ε πξόηαζε αθνξά αγξόθηεκα, ε έθηαζε ζηελ νπνία 
πινπνηείηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζηξέκκαηα. 

    
Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηε δξάζε 
L311-3 

απνδεηθηηθά ρξήζεο - θαηνρήο (παξαηήξεζε 
2.2.1), ηνπνγξαθηθό, δηάγξακκα θάιπςεο 

2.14 Σην ππνκέηξν 322 απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο απνηεινύλ: 
α) ε ύπαξμε εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλνιηθήο ζεώξεζεο αηζζεηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνύ, 
β) ε πινπνίεζε εθηόο ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ. 

    
Απαηηείηαη κόλν 
γηα ην ππνκέηξν 
L322 

κειέηε ζπλνιηθήο ζεώξεζεο, αηζζεηηθήο θαη 
ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

νηθηζκνύ 

2.15 Η πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό 
αληηθείκελν. 

      
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά 

ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο 

2.16 Σηελ πξόηαζε δε δειώλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       ππεύζπλε δήισζε 
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3 

Ο ςποτήθιορ 
δικαιούσορ πος 
ςποβάλλει ηην 
ππόηαζη έσει 

ηην 
απμοδιόηηηα 

και ηη 

δςναηόηηηα 
εκηέλεζηρ ηηρ 

ππάξηρ 

3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία 
ηνπο. 

      άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΕΟΤ 

3.2 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνύλ πξνβιεκαηηθή 
επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ 
όζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε 
πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Ε.Ε. C 244/1-10-04) θαη ηεο παξαγξάθνπ 
7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλ(ΕΚ) 800/2008. 

    
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

παξαηήξεζε 2.2.2 

3.3 Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 
ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή 
πξόζθιεζε. 

      παξαηήξεζε 2.2.3 

3.4 Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ 
έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθώλ 
Καλνληζκώλ ή Εζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

      ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 2.2.7 

3.5 Ο ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Δεκόζηνο Υπάιιεινο ή 
ππάιιεινο ΝΠΔΔ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3528/2007, 
νύηε ζηξαηησηηθόο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπώλ 
εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν, ην Δ/ληα Σύκβνπιν 
θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 
Σπλεηαηξηζκώλ. 

    
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

Ε1, ππεύζπλε δήισζε, ΦΕΚ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ 

3.6 Ο ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη γηα 
ηηο Αλώλπκεο εηαηξίεο, ηηο Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο θαη ηνπο 
Σπλεηαηξηζκνύο. 

    
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

3.7 Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά 
ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη γηα 
ηηο Αλώλπκεο εηαηξίεο, ηηο Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο θαη ηνπο 
Σπλεηαηξηζκνύο. 

    
L313-1 έσο 4, 
L321, L322, L323  

αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

3.8 Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα 
αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα 

νηθνλνκηθό αδίθεκα. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπώλ 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν ή/θαη ην 
Δ/ληα Σύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. 

      
Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο, 

ΦΕΚ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
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3.9 Γηα θπζηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα πηώρεπζεο.       παξαηήξεζε 2.2.2 (α) 

3.10 Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή 
πηώρεπζεο. 

      παξαηήξεζε 2.2.2 (α) & (γ) 

3.11 Ο ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνύρν ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη 
δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθό 
πξόζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ 
είλαη δηθαηνύρνο ζε ηνπηθό πξόγξακκα ή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε ζην 
πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη 

εηαηξεία, δελ κπνξνύλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα είλαη είλαη δηθαηνύρνη 
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκόο, 
ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κόλν ζε επίπεδν θνξέα. 

    

L313-1 έσο 4, 
L321, L322, 
L323, δξάζε 

L312-5  

Υπεύζπλε Δήισζε θαη παξαηήξεζε 2.2.4 

3.12 Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε 
δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο) κέινο ηνπ Δ.Σ., ηνπ  Επηπέδνπ Λήςεο 
Απνθάζεσλ θαη ηεο Υπεξεζηαθήο Δνκήο ηεο ΟΤΔ ή/θαη δελ είλαη ζύδπγνο 
ή ζπγγελήο α' βαζκνύ  απηώλ ή/θαη  δελ απνηειεί παξέλζεην  θπζηθό  ή 
λνκηθό πξόζσπν απηώλ. 

      Υπεύζπλε Δήισζε θαη παξαηήξεζε 2.2.5 

3.13 Ο ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο 
ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκόο) γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 

      παξαηήξεζε 2.2.6 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Σο παπαδεκηό ηηρ ππόηαζηρ αποηελεί απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για να ξεκινήζει η διαδικαζία αξιολόγηζηρ. Για όλα ηα 
παπαπάνυ κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ, η απάνηηζη ππέπει να είναι θεηική (ΝΑΙ), διαθοπεηικά η ππόηαζη αποππίπηεηαι.  
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

1.  Ειςαγωγό  

 Οι παρατηρόςεισ που ακολουθούν αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα του πύνακα με τα 

κριτόρια επιλεξιμότητασ 

 Προϋρχονται (εκτόσ αυτϋσ που αφορούν ειδικϊ το τοπικό πρόγραμμα ) από την 

Τπουργικό Απόφαςη λεπτομερειών με αριθμό 1577/22-7-2010 

2.  Παρατηρόςεισ επύ των κριτηρύων επιλεξιμότητασ και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών  

2 . 1 .  Γ ε ν ι κ ϋ σ  Π α ρ α τ η ρ ό ς ε ι σ  

1. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ μπορούν να εύναι πρωτότυπα, ακριβό αντύγραφα ό 

νομύμωσ επικυρωμϋνα. ε περύπτωςη υποβολόσ φωτοαντιγρϊφων θα πρϋπει 

επιπλϋον να υποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα να αναφϋρεται ότι "τα 

φωτοαντύγραφα που προςκομύζονται ςτο φϊκελο υποψηφιότητασ εύναι πιςτϊ 

αντύγραφα των πρωτοτύπων". 

2. Οι απαιτούμενεσ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ εύναι τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, με θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ. ε 

περύπτωςη που ο υποψόφιοσ εύναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικϋσ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ 

που αφορούν το ύδιο το νομικό πρόςωπο υπογρϊφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού. 

3. Δικαιολογητικϊ αλλοδαπών υποψηφύων, εφόςον εκδύδονται από αλλοδαπό αρχό 

πρϋπει να εύναι επύςημα μεταφραςμϋνα ςτα ελληνικϊ. ε διαφορετικό περύπτωςη δεν 

λαμβϊνονται υπόψη. Εϊν ςε κϊποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδόποτε αρχό τησ ότι 

δεν εκδύδεται κϊποιο/κϊποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν καλύπτουν 

όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ανωτϋρω, αντικαθύςτανται από ϋνορκη 

βεβαύωςη του υποψηφύου ό, αν ούτε αυτό προβλϋπεται, από Τπεύθυνη Δόλωςό του 

ενώπιον δικαςτικόσ ό ϊλλησ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του, ςτην οπούα θα 

δηλώνεται ότι ςτη ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα 

δικαιολογητικϊ και ότι ο υποψόφιοσ πληρεύ τα κατϊ τα ανωτϋρω απαιτούμενα. 

4. Τποψόφιοι δικαιούχοι μπορούν να εύναι και υπό ςύςταςη εταιρεύεσ. την περύπτωςη 

αυτό, τα κριτόρια επιλεξιμότητασ και επιλογόσ εξετϊζονται με βϊςη το ςχϋδιο 

καταςτατικού που θα πρϋπει να υποβληθεύ. 

2 . 2 .  Ε ι δ ι κ ϋ σ  Π α ρ α τ η ρ ό ς ε ι σ  

 
1. Ψσ προσ το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ τησ πρόταςησ (κριτόριο 2.5) μπορούν να γύνουν 

αποδεκτϊ: τύτλοι κυριότητασ (ςυμβόλαιο πώληςησ, δωρεϊ, γονικό παροχό, δικαςτικό 

απόφαςη αναγνωριςτικό χρηςικτηςύασ, κληρονομικό διαδοχό κ.λπ.), οι οπούοι θα 

ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικϊ από το αρμόδιο υποθηκοφυλακεύο ιδιοκτηςύασ και 

μεταγραφόσ, πολυετϋσ μιςθωτόριο ςυμβόλαιο, ςύμβαςη χρηςιδανεύου, ςύμβαςη 

παραχώρηςησ χρόςησ ό και οποιοδόποτε ϊλλο ςτοιχεύο αποδεικνύει κατϊ περύπτωςη την 

κατοχό ό χρόςη κυρύωσ ςτισ περιπτώςεισ ανυπαρξύασ τύτλων για δημόςιεσ εκτϊςεισ και για 

πρϊξεισ δημοςύου χαρακτόρα. τισ περιπτώςεισ μύςθωςησ και εφόςον ςτην πρόταςη 

προβλϋπονται νϋεσ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ απαιτεύται ςυμβολαιογραφικό ϋγγραφο 

μύςθωςησ με διϊρκεια τουλϊχιςτον 20 ετών από την ημερομηνύα υποβολόσ αύτηςησ για 
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ϋνταξη ςτο τοπικό πρόγραμμα και πιςτοποιητικό μεταγραφόσ. Για λοιπϋσ επενδύςεισ 

(βελτύωςη κτιριακών εγκαταςτϊςεων ό και προμόθεια εξοπλιςμού) απαιτεύται ςυμφωνητικό 

μύςθωςησ ό επαγγελματικόσ μύςθωςησ (για επιχειρόςεισ), θεωρημϋνο από τη Δ.Ο.Τ, διϊρκειασ 

τουλϊχιςτον 5 ετών από την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ και ςτην περύπτωςη που το 

ςυμφωνητικό ϋχει ςυνολικό διϊρκεια ϊνω των 9 ετών να ϋχει ςυνταχθεύ ςυμβολαιογραφικϊ 

και να ϋχει μεταγραφεύ εν ςυνεχεύα ςτο αρμόδιο υποθηκοφυλακεύο. Αντύςτοιχα, τα ανωτϋρω 

χρονικϊ διαςτόματα πρϋπει να τηρούνται για ςυμβϊςεισ χρηςιδανεύου ό ςυμβϊςεισ 

παραχώρηςησ χρόςησ. 

την περύπτωςη που ο υποψόφιοσ επενδυτόσ εύναι ο επικαρπωτόσ, ο ψιλόσ κύριοσ θα πρϋπει 

να υποβϊλλει Τπεύθυνη Δόλωςη ότι ςυμφωνεύ και αποδϋχεται την προτεινόμενη χρόςη του 

ακινότου από τον επικαρπωτό. την περύπτωςη που ο υποψόφιοσ επενδυτόσ εύναι ο ψιλόσ 

κύριοσ, ο επικαρπωτόσ θα πρϋπει να υποβϊλλει Τπεύθυνη Δόλωςη ότι ςυμφωνεύ και 

αποδϋχεται την προτεινόμενη χρόςη του ακινότου από τον επικαρπωτό Και ςτισ δύο ωσ ϊνω 

αναφερόμενεσ περιπτώςεισ δεν απαιτεύται για τον υπευθύνωσ δηλούντα να εξεταςθεύ αν 

πληρούνται όλα τα λοιπϊ κριτόρια, που αφορούν το φορϋα. 

ε περύπτωςη ςυγκυριότητασ ςτο φϊκελο υποψηφιότητασ θα πρϋπει να υπϊρχουν εκτόσ από 

τα δικαιολογητικϊ ςυγκυριότητασ του ακινότου και αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ πλόρουσ 

χρόςησ/κατοχόσ του ακινότου από τον ςυγκύριο που εύναι υποψόφιοσ επενδυτόσ ςύμφωνα 

με όςα αναφϋρονται αναλυτικϊ ςτην πρώτη παρϊγραφο ανωτϋρω. Ειδικϊ ςτην περύπτωςη 

που ςυγκύριοσ εύναι ανόλικοσ, θα πρϋπει ςτο φϊκελο υποψηφιότητασ να υπϊρχει δικαςτικό 

ϊδεια ςτουσ κηδεμόνεσ για οποιαδόποτε πρϊξη μεταβύβαςησ ό μύςθωςησ αφορϊ το ιδανικό 

μερύδιο του ανηλύκου. 

την περύπτωςη υπό ςύςταςη εταιρειών, η κατοχό – χρόςη του ακινότου με βϊςη τα 

ανωτϋρω θα πρϋπει να αποδεικνύεται από ϋναν τουλϊχιςτον από τουσ εταύρουσ. 

  
2. Για την αξιολόγηςη του κριτηρύου 3.2, καθώσ και των κριτηρύων 3.9 και 3.10 

προςκομύζονται αναλόγωσ τα ακόλουθα: 

α) Τπεύθυνη Δόλωςη ςτην οπούα δηλώνεται ότι ο υποψόφιοσ δεν τελεύ ςε πτώχευςη, ςε 

διαδικαςύα κόρυξησ πτώχευςησ και ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

β) ςε περύπτωςη νομικού προςώπου, καταςτατικό, 

γ) ςε περύπτωςη νομικού προςώπου, Τπεύθυνη Δόλωςη ςτην οπούα δηλώνεται ο υποψόφιοσ 

δεν ϋχει λυθεύ, δεν τελεύ υπό κοινό εκκαθϊριςη του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, 

και, επύςησ, ότι δεν τελεύ υπό διαδικαςύα ϋκδοςησ απόφαςησ κοινόσ εκκαθϊριςησ. 

δ) ςτισ περιπτώςεισ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που ϋχουν ςυςταθεύ από χρόνο μεγαλύτερο τησ τριετύασ 

υποβϊλλεται ο τελευταύοσ ιςολογιςμόσ καθώσ και ακριβό αντύγραφα των θεωρημϋνων 

Ιςοζυγύων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διϊςτημα των τελευταύων 

δώδεκα μηνών μόνεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα τησ πρόςκληςησ για τισ εταιρεύεσ 

που τηρούν βιβλύα Γ' κατηγορύασ. την περύπτωςη εταιρειών που τηρούν βιβλύα Β' 

κατηγορύασ προςκομύζεται από τον υποψόφιο ϋνορκη βεβαύωςη ςτην οπούα βεβαιώνεται ότι 

δεν ϋχει απολεςθεύ πϊνω από το μιςό του κεφαλαύου και ϊνω του ενόσ τετϊρτου του 

κεφαλαύου αυτού κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων δώδεκα μηνών. 

 
3. Για την αξιολόγηςη του κριτηρύου 3.3 προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη τα ακόλουθα 

δικαιολογητικϊ: 

i. καταςτατικό και τυχόν ΥΕΚ τροποποιόςεων αυτού ό ςχϋδιο καταςτατικού, ΥΕΚ 

οριςμού νόμιμου εκπρόςωπου, 

ii. πύνακασ μετόχων/εταύρων από ειδικό βιβλύο κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα, 
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iii. τελευταύοσ ιςολογιςμόσ, βιβλύα κ.λπ., 

iv. τελευταύα Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7 

v. αναλυτικό περιοδικό κατϊςταςη ΙΚΑ. ε περύπτωςη μετόχων Α.Ε. που λαμβϊνουν 

μιςθό, τη ςχετικό εντολό τησ Γ.. 

vi. Τπεύθυνη Δόλωςη ότι η υφιςτϊμενη επιχεύρηςη εύναι πολύ μικρό ΜΜΕ ό ότι η νϋα 

επιχεύρηςη που θα δημιουργηθεύ θα εύναι πολύ μικρό ΜΜΕ ςύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 

800/2008 και τη ςύςταςη 2003/361/ΕΚ τησ Επιτροπόσ. Η δόλωςη διαμορφώνεται ςύμφωνα 

με το υπόδειγμα που ακολουθεύ. 

vii. τισ περιπτώςεισ υποψόφιων δικαιούχων ΟΣΑ ό Νομικών Προςώπων, απόφαςη του 

αρμοδύου οργϊνου τουσ για υποβολό πρόταςησ. 

Ψσ προσ τουσ δικαιούχουσ του υπομϋτρου L311, αυτού θα πρϋπει να πληρούν τισ ακόλουθεσ 

προώποθϋςεισ: 

o Αντλούν τουλϊχιςτον το 50% του ατομικού τουσ ειςοδόματοσ από γεωργικϋσ 

δραςτηριότητεσ που αςκούνται ςτα όρια τησ εκμετϊλλευςόσ τουσ και παρϊλληλα δεν 

αφιερώνουν για δραςτηριότητεσ εκτόσ των ορύων τησ γεωργικόσ εκμετϊλλευςησ πϊνω από 

50% του ςυνολικού χρόνου απαςχόληςησ τουσ, ό 

o Αντλούν τουλϊχιςτον το 50% του ατομικού του ειςοδόματοσ από αγροτικϋσ 

δραςτηριότητεσ (γεωργύα, κτηνοτροφύα, αγροτουριςμό, αγροβιοτεχνύα, αλιεύα - πλην 

υπερπόντιασ – δαςικϋσ δραςτηριότητεσ και δραςτηριότητεσ προςταςύασ του φυςικού 

χώρου) υπό τον όρο ότι τουλϊχιςτον το 25% του ςυνολικού του ειςοδόματοσ προϋρχεται 

από γεωργικϋσ – κτηνοτροφικϋσ δραςτηριότητεσ που αςκούνται ςτα όρια τησ εκμετϊλλευςόσ 

τουσ και παρϊλληλα δεν αφιερώνουν για δραςτηριότητεσ εκτόσ γεωργικόσ εκμετϊλλευςησ 

χρόνο μεγαλύτερο του 50% του ςυνολικού χρόνου απαςχόληςησ. 

o Να εύναι Νϋοσ Γεωργόσ ςτο πλαύςιο του καθεςτώτοσ ενύςχυςησ του μϋτρου 112 

"Εγκατϊςταςη Νϋων Γεωργών" του ΠΑΑ. 

Η πιςτοπούηςη τησ ιδιότητασ του γεωργού γύνεται από τη ςύγκριςη των γεωργικών 

ειςοδημϊτων με τα ςυνολικϊ ατομικϊ όπωσ δηλώνονται κατϊ πηγό ςτο εκκαθαριςτικό 

ςημεύωμα (μϋςοσ όροσ των διαθϋςιμων ςτοιχεύων τησ τελευταύασ τριετύασ). ε ό,τι αφορϊ το 

χρόνο εξωγεωργικόσ απαςχόληςησ, υπολογύζεται από το μϋςο όρο των ημερομιςθύων των 

διαθϋςιμων ςτοιχεύων τησ τελευταύασ τριετύασ, όπωσ εμφανύζονται ςτη βεβαύωςη του 

αςφαλιςτικού τουσ ταμεύου ό του φορϋα εργαςύασ. 

την περύπτωςη που ο δικαιούχοσ εύναι Νϋοσ Γεωργόσ, για την ταυτοπούηςη τησ ιδιότητϊσ 

του η ΟΣΔ απευθύνεται ςτο Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Σροφύμων. 

τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ (Γεωργόσ κατϊ κύρια ό μερικό απαςχόληςη) προςκομύζονται: 

1. Ενιαύα Δόλωςη Εκμετϊλλευςησ του ϋτουσ υποβολόσ τησ πρόταςησ. 

2. Βεβαύωςη ςτον κλϊδο κύριασ αςφϊλιςησ του ΟΓΑ ό ςε περύπτωςη μη κύριασ αςφϊλιςησ 

ςτον ΟΓΑ, βεβαύωςη του αςφαλιςτικού φορϋα ό αντύγραφα βιβλιαρύων αςφϊλιςησ που να 

προκύπτει ο αριθμόσ των αςφαλιςτικών του ημερομιςθύων τα τελευταύα τρύα ϋτη 

3. Βεβαύωςη μόνιμησ κατοικύασ από τον οικεύο Δόμο.  

4. Αντύγραφα εκκαθαριςτικών ςημειωμϊτων των τριών τελευταύων ετών ό φορολογικών 

δηλώςεων (Ε1) ςε περύπτωςη που δεν ϋχει εκδοθεύ εκκαθαριςτικό ςημεύωμα. 

Οι υποψόφιοι δικαιούχοι του υπομϋτρου L311 θα πρϋπει επιπλϋον να προςκομύςουν 

Τπεύθυνη Δόλωςη ότι η υφιςτϊμενη επιχεύρηςη εύναι πολύ μικρό ΜΜΕ ό ότι η νϋα επιχεύρηςη 

που θα δημιουργηθεύ θα εύναι πολύ μικρό ΜΜΕ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ςημεύο (vi) 

ανωτϋρω. 
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4. Σο κριτόριο αξιολογεύται λαμβϊνοντασ υπόψη και το αρχεύο τησ ΟΣΔ εφόςον 

πρόκειται για ϋργο προγρϊμματοσ που υλοπούηςε ό υλοποιεύ η ΟΣΔ. 

5. Ψσ παρϋνθετα φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα νοούνται τα πρόςωπα που δρουν ιδύω 

ονόματι, αλλϊ για λογαριαςμό των ατόμων που εμπύπτουν ςτο ςχετικό αποκλειςμό. την 

περύπτωςη νομικού προςώπου, θεωρεύται ότι δρα ωσ παρϋνθετο όταν ςυμμετϋχουν ςε αυτό 

πρόςωπα που εμπύπτουν ςτο ςχετικό περιοριςμό με ποςοςτό ύςο ό μεγαλύτερο του 20% ό 

ϋχουν την ιδιότητα του Προϋδρου, Δ/ντα υμβούλου ό του Διαχειριςτό. Αντύθετα, δε 

θεωρεύται ότι δρουν ωσ παρϋνθετα νομικϊ πρόςωπα οι φορεύσ που εκπροςωπούνται από τα 

πρόςωπα που εμπύπτουν ςτο ςχετικό περιοριςμό και εξυπηρετούν ςυμφϋροντα του 

Δημοςύου ό ςυλλογικϊ ςυμφϋροντα του ιδιωτικού τομϋα, όπωσ Νομαρχύα, ΟΣΑ, Αναπτυξιακϋσ 

ΟΣΑ, υνεταιριςμού, ύλλογοι, Επιμελητόρια κ.λπ. 

6. Για την απόδειξη τησ ιδιωτικόσ ςυμμετοχόσ προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη: 

o Βεβαύωςη τρϊπεζασ που να δηλώνει το καταρχόν ενδιαφϋρον για δανειοδότηςη του 

υποψηφύου, ςτην περύπτωςη που μϋροσ τησ πρόταςησ θα καλυφθεύ με δϊνειο, 

o Βεβαιώςεισ καταθϋςεων, 

o Μετοχϋσ, ομόλογα, λοιπού ϊυλοι τύτλοι, 

o Προςύμφωνα πώληςησ ακινότων, 

o Για εταιρεύεσ: 

- ιςολογιςμού και αποτελϋςματα χρόςησ ό φορολογικϋσ δηλώςεισ τελευταύασ 

κλειςμϋνησ διαχειριςτικόσ χρόςησ, από τα οπούα να προκύπτει κερδοφορύα ικανό να καλύψει 

την ύδια ςυμμετοχό, 

- δυνατότητα αύξηςησ μετοχικού ό εταιρικού κεφαλαύου, η οπούα θα πρϋπει να ϋχει 

ολοκληρωθεύ πριν το πρώτο αύτημα πληρωμόσ του ϋργου. Για το ςκοπό αυτό υποβϊλλεται 

ςχετικό απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου του φορϋα. 

o Για ΟΣΑ απόφαςη Δημοτικού υμβουλύου για κϊλυψη ιδιωτικόσ ςυμμετοχόσ. 

την περύπτωςη υπό ςύςταςη εταιρειών, η ύδια ςυμμετοχό με βϊςη τα ανωτϋρω θα πρϋπει 

να αποδεικνύεται από ϋναν τουλϊχιςτον από τουσ εταύρουσ. 

7. την περύπτωςη υπό ςύςταςη εταιρειών, το κριτόριο 3.4 θα πρϋπει να πληρεύται από 

κϊθε εταύρο. 

8. ε περύπτωςη υποβολόσ πρόταςησ που εμπύπτει ςε περιςςότερα από ϋνα υπομϋτρα 

εφαρμόζονται τα κριτόρια επιλεξιμότητασ όλων των υπομϋτρων ςτα οπούα εμπύπτει. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
Ακριβό ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ 

Επωνυμύα ό εταιρικό επωνυμύα: ………………………………………………………. 

Διεύθυνςη τησ εταιρικόσ ϋδρασ: ……………………………………………………….. 

Αριθ. μητρώου & ΑΥΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο και τύτλοσ του Προϋδρου ό/και Δ/ντοσ υμβούλου ό/και Γεν. Δ/ντη ό/και 

Διαχειριςτό……….. ………..(ςυμπληρώνεται για Νομικϊ Πρόςωπα) 

 

Σύποσ τησ επιχεύρηςησ (βλϋπε επεξηγητικό ςημεύωμα) 

 Ανεξϊρτητη επιχεύρηςη την περύπτωςη αυτό, τα ςτοιχεύα που 
αναγρϊφονται παρακϊτω προκύπτουν από τουσ 
λογαριαςμούσ τησ επιχεύρηςησ και μόνον. Να 
ςυμπληρωθεύ μόνο η δόλωςη χωρύσ παραρτόματα 

 υνεργαζόμενη επιχεύρηςη Να ςυμπληρωθεύ και να επιςυναφθεύ το παρϊρτημα 
(και το τυχόν ςυμπληρωματικϊ δελτύα). τη 
ςυνϋχεια να ςυμπληρωθεύ η δόλωςη και το 
αποτϋλεςμα των υπολογιςμών να μεταφερθεύ ςτον 
πύνακα που παρατύθεται παρακϊτω. 

 υνδεδεμϋνη επιχεύρηςη 

Σημειώςτε x την περύπτωςη ό τισ περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ υπϊγεται η αιτούςα επιχεύρηςη 
 
τοιχεύα για τον προςδιοριςμό τησ κατηγορύασ επιχεύρηςησ 
Σα ςτοιχεύα υπολογύζονται ςύμφωνα με το ϊρθρο 6 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του 

ϊρθρου 6 του παραρτόματοσ τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ ςχετικϊ με τον οριςμό των ΜΜΕ. 

 

Περύοδοσ αναφορϊσ (*): 
Αριθμόσ εργαζομϋνων (ΕΜΕ) Κύκλοσ εργαςιών (**) ύνολο ιςολογιςμού (**) 
   

(*) Όλα τα ςτοιχεύα πρϋπει να αφορούν την τελευταύα κλειςμϋνη διαχειριςτικό χρόςη και να υπολογύζονται 

ςε ετόςια βϊςη. Στην περύπτωςη νεοςύςτατων επιχειρόςεων, τα ςτοιχεύα που λαμβϊνονται υπόψη πρϋπει 

να προκύπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμόςεισ που πραγματοποιούνται κατϊ τη διϊρκεια του οικονομικού 

ϋτουσ. 

(**) ςε χιλιϊδεσ ευρώ 

 
Προςοχό: ε ςχϋςη με την προηγούμενη διαχειριςτικό χρόςη, υπϊρχει μεταβολό των ςτοιχεύων η οπούα 

ενδϋχεται να επιφϋρει αλλαγό τησ κατηγορύασ τησ αιτούςασ επιχεύρηςησ (πολύ μικρό, μικρό, μεςαύα ό 

μεγϊλη επιχεύρηςη); 

 
Όχι Ναι (ςε αυτό την περύπτωςη, να ςυμπληρωθεύ και να επιςυναφθεύ 

δόλωςη ςχετικϊ με την προηγούμενη διαχειριςτικό χρόςη) 
 
Τπογραφό 

Όνομα και ιδιότητα του προςυπογρϊφοντοσ, που εύναι εξουςιοδοτημϋνοσ να εκπροςωπεύ την επιχεύρηςη: 

....................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ςτοιχεύα τησ παρούςησ δόλωςησ καθώσ και των ενδεχόμενων παρατημϊτων τησ 

εύναι ακριβό. 

 

........................................... (τόποσ), ..................................... (ημερομηνύα) 

Τπογραφό: 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΟΤ ΤΝΕΚΣΙΜΩΝΣΑΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΩΝ 

 

Ι. ΣΤΠΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

Ο οριςμόσ των ΜΜΕ(1) κϊνει διϊκριςη μεταξύ τριών τύπων επιχειρόςεων ανϊλογα με τον τύπο των 

ςχϋςεων που διατηρούν με ϊλλεσ επιχειρόςεισ ςε επύπεδο ςυμμετοχόσ ςτο κεφϊλαιο, ςτα δικαιώματα 

ψόφου ό δικαιώματοσ ϊςκηςησ κυριαρχικόσ επιρροόσ(2). 

Σύποσ 1: ανεξϊρτητη επιχεύρηςη 

Αποτελεύ τη ςυνηθϋςτερη περύπτωςη. Πρόκειται απλϊ για όλεσ τισ επιχειρόςεισ που δεν υπϊγονται ςτουσ 

ϊλλουσ δύο τύπουσ επιχειρόςεων, δηλαδό ςτισ ςυνεργαζόμενεσ ό ςτισ ςυνδεδεμϋνεσ. 

Η αιτούςα επιχεύρηςη εύναι ανεξϊρτητη εϊν: 

 δεν ϋχει ςυμμετοχό 25%(3) ό περιςςότερο ςε ϊλλη επιχεύρηςη, 

 το 25%(3) ό περιςςότερο του κεφαλαύου τησ δεν ανόκει ςε μια ϊλλη επιχεύρηςη ό ςε δημόςιο 

οργανιςμό ό από κοινού ςε πολλϋ ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ ό ςε δημόςιουσ οργανιςμούσ, πλην 

οριςμϋνων εξαιρϋςεων(4), 

 δεν καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ούτε περιλαμβϊνεται ςτουσ λογαριαςμούσ 

επιχεύρηςησ που καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ και ςυνεπώσ δεν εύναι ςυνδεδεμϋνη 

επιχεύρηςη(5). 

Σύποσ 2: ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη 

Ο τύποσ αυτόσ αντιπροςωπεύει την περύπτωςη επιχειρόςεων που διατηρούν ςημαντικϋσ 

χρηματοοικονομικϋσ εταιρικϋσ ςχϋςεισ, χωρύσ όμωσ η μύα να αςκεύ ςημαντικό ϊμεςο ό ϋμμεςο ϋλεγχο ςτην 

ϊλλη. Εύναι ςυνεργαζόμενεσ οι επιχειρόςεισ που δεν εύναι ανεξϊρτητεσ αλλϊ ούτε ςυνδεδεμϋνεσ μεταξύ 

τουσ. 

Η αιτούςα επιχεύρηςη εύναι ςυνεργαζόμενη με μύα ϊλλη εϊν: 

 κατϋχει ποςοςτό ςυμμετοχόσ μεταξύ του 25%(3) και 50%(3) ς'αυτόν, 

 ό εϊν η ϊλλη επιχεύρηςη κατϋχει ποςοςτό ςυμμετοχόσ μεταξύ 25%(3) και 50%(3) ςτην αιτούςα 

επιχεύρηςη, 

 και η αιτούςα επιχεύρηςη δεν καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ςτουσ οπούουσ να 

περιλαμβϊνεται η ϊλλη επιχεύρηςη βϊςει ενοπούηςησ ούτε περιλαμβϊνεται βϊςει ενοπούηςησ 

ςτουσ λογαριαςμούσ αυτόσ τησ ϊλλησ επιχεύρηςησ ό μιασ επιχεύρηςησ που εύναι ςυνδεδεμϋνη με 

την τελευταύα αυτό(5). 

Σύποσ 3: ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη 

Αυτόσ ο τύποσ αντιςτοιχεύ ςτην οικονομικό κατϊςταςη επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςε ϋναν όμιλο, 

μϋςω του ϊμεςου ό ϋμμεςου ελϋγχου τησ πλειοψηφύασ του κεφαλαύου ό των δικαιωμϊτων ψόφου (ακόμη 

και μϋςω ςυμφωνιών ό ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ μϋςω φυςικών προςώπων που εύναι μϋτοχοι), ό μϋςω 

τησ ικανότητασ ϊςκηςησ κυριαρχικόσ επιρροόσ ςε μια επιχεύρηςη. Πρόκειται λοιπόν για πιο ςπϊνιεσ 

περιπτώςεισ που διακρύνονται κατϊ κανόνα από τουσ δύο προαναφερόμενουσ τύπουσ. 

Προκειμϋνου να μη ςυναντόςουν οι επιχειρόςεισ δυςκολύεσ ερμηνεύασ, η Ευρωπαώκό Επιτροπόσ όριςε 

αυτόν τον τύπου επιχειρόςεων ςυμπεριλαμβϊνοντασ, εφόςον αυτϋσ ανταποκρύνονται ςτο αντικεύμενο του 

οριςμού, τουσ όρουσ που προβλϋπονται ςτο πρώτο ϊρθρο τησ Οδηγύασ 83/349/ΕΟΚ του υμβουλύου, τησ 

13ησ Ιουνύου 1983, ςχετικϊ με τουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ(6), η οπούα εφαρμόζεται εδώ και αρκετϊ 

χρόνια. 

υνεπώσ, μια επιχεύρηςη γνωρύζει κατϊ κανόνα αμϋςωσ εϊν εύναι ςυνδεδεμϋνη, εφόςον υποχρεούται κατϊ 

την ϋννοια τησ εν λόγω Οδηγύασ να καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ό περιλαμβϊνεται βϊςει 
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ενοπούηςησ ςτουσ λογαριαςμούσ μιασ επιχεύρηςησ που υποχρεούται να καταρτύζει παρόμοιουσ 

ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ. 

Οι δύο μοναδικϋσ και ςπϊνιεσ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ μια επιχεύρηςη μπορεύ να θεωρηθεύ 

ςυνδεδεμϋνη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ περιγρϊφονται ςτισ δύο 

πρώτεσ παραγρϊφουσ τησ υποςημεύωςησ 5 ςτο τϋλοσ του παρόντοσ επεξηγηματικού ςημειώματοσ. την 

περύπτωςη αυτό η επιχεύρηςη πρϋπει να διευκρινύζει εϊν πληρού κϊποιον από τουσ όρουσ που 

προβλϋπονται ϊρθρο 3, παρϊγραφοσ 3 του οριςμού. 

 
ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟ ΣΨΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΣΗΙΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ (7) 

Ο αριθμόσ των εργαζομϋνων μιασ επιχεύρηςησ αντιςτοιχεύ ςτον αριθμό των ετόςιων μονϊδων εργαςύασ 

(ΕΜΕ). 

Ποιοι λαμβϊνονται υπόψη ςτον υπολογιςμό του αριθμού των εργαζομϋνων; 

 Οι μιςθωτού τησ εξεταζόμενησ επιχεύρηςησ, 

 Σα πρόςωπα που εργϊζονται για αυτό την επιχεύρηςη, που ϋχουν ςχϋςη εξϊρτηςησ με αυτό και 

εξομοιούνται προσ μιςθωτούσ με βϊςη το εθνικό δύκαιο, 

 Οι ιδιοκτότεσ επιχειρηματύεσ, 

 Οι μϋτοχοι που απαςχολούνται ςυςτηματικϊ ςτην επιχεύρηςησ και ϋχουν οικονομικϊ οφϋλη από 

αυτό. 

Ειδικότερα λαμβϊνονται υπόψη: 

 Οι μιςθωτού, 

 τισ ατομικϋσ επιχειρόςεισ, ο επιχειρηματύασ, 

 τισ Ο.Ε., ϋωσ τρεισ εταύροι με ποςοςτό μεγαλύτερο του 20% ό και ο διαχειριςτόσ, 

 τισ Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταύροι, 

 τισ Ε.Π.Ε. ο διαχειριςτόσ, 

 τισ Α.Ε., όςοι από τουσ μετόχουσ λαμβϊνουν μιςθό κατόπιν εντολόσ τησ Γ.. 

Οι αςκούμενοι ό οι φοιτητϋσ που βρύςκονται ςε επαγγελματικό εκπαύδευςη ςτο πλαύςιο ςύμβαςησ 

ϊςκηςησ ό επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ δεν υπολογύζονται ςτον αριθμό των εργαζομϋνων. 

Πώσ υπολογύζεται ο αριθμόσ των εργαζομϋνων; 

Μια ΕΜΕ αντιςτοιχεύ ςε ϋνα πρόςωπο που ϋχει εργαςτεύ ςτην επιχεύρηςη ό για λογαριαςμό τησ 

επιχεύρηςησ με πλόρη απαςχόληςη καθόλη τη διϊρκεια του εξεταζόμενου ϋτουσ. Ο αριθμόσ εκφρϊζεται ςε 

ΕΜΕ. 

Η εργαςύα προςώπων που δεν ϋχουν εργαςτεύ καθόλη τη διϊρκεια του ϋτουσ ό που ϋχουν εργαςτεύ με 

καθεςτώσ μερικόσ απαςχόληςησ, ανεξαρτότωσ διϊρκειασ, ό η εποχιακό εργαςύα, υπολογύζονται ςε 

κλϊςματα ΕΜΕ. 

Η διϊρκεια των αδειών μητρότητασ ό γονικών αδειών δεν υπολογύζεται. 
(1) Στη ςυνϋχεια του κειμϋνου, ο όροσ "οριςμόσ" αναφϋρεται ςτο παρϊρτημα Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 

και ςτο παρϊρτημα τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ, που αφορϊ τον οριςμό των ΜΜΕ. 

(2) Οριςμόσ, ϊρθρο 3. 

(3) Όςον αφορϊ τη ςυμμετοχό ςτο κεφϊλαιο ό ςτα δικαιώματα ψόφου, λαμβϊνεται υπόψη το 

υψηλότερο ποςοςτό. Στο ποςοςτό αυτό πρϋπει να προςτεθεύ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςτην ύδια 

επιχεύρηςη που ανόκει ςε κϊθε επιχεύρηςη που εύναι ςυνδεδεμϋνη με τη μετϋχουςα επιχεύρηςη 

(οριςμόσ ϊρθρο 3, παρϊγραφοσ 2). 
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(4) Μια επιχεύρηςη μπορεύ ωςτόςο να εξακολουθόςει να εύναι ανεξϊρτητη εϊν το κατώτατο όριο του 

25% καλύπτεται ό υπερκαλύπτεται, ςτην περύπτωςη των παρακϊτω κατηγοριών επενδυτών 

(εφόςον αυτού δεν εύναι ςυνδεδεμϋνοι με την αιτούςα επιχεύρηςη): 

α) δημόςιεσ εταιρεύεσ ςυμμετοχών, εταιρεύεσ επιχειρηματικού κεφαλαύου, φυςικϊ πρόςωπα ό ομϊδεσ 

φυςικών προςώπων που δραςτηριοποιούνται ςυςτηματικϊ ςε επενδύςεισ επιχειρηματικού 

κεφαλαύου ("ϊγγελοι επιχειρόςεων") και που επενδύουν ύδια κεφϊλαια ςε μη ειςηγμϋνεσ ςτο 

χρηματιςτόριο επιχειρόςεισ, εφόςον οι ςυνολικϋσ επενδύςεισ των εν λόγω επιχειρόςεων ςτην ύδια 

επιχεύρηςη δεν υπερβαύνουν το ποςό των €1.250.000, 

β) πανεπιςτόμια ό ιδιωτικϊ ερευνητικϊ κϋντρα μη κερδοςκοπικού ςκοπού, 

γ) θεςμικού επενδυτϋσ ςυμπεριλαμβανομϋνων των ταμεύων περιφερειακόσ ανϊπτυξησ (οριςμόσ, 

ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 2, εδϊφιο 2) 
(5) – εϊν η εταιρικό ϋδρα τησ επιχεύρηςησ βρύςκεται ςε κρϊτοσ μϋλοσ που προβλϋπει απαλλαγό από την 

υποχρϋωςη κατϊρτιςησ παρόμοιων λογαριαςμών κατϊ την ϋννοια τησ ϋβδομησ οδηγύασ 

83/349/ΕΟΚ του Συμβουλύου, η επιχεύρηςη οφεύλει ωςτόςο να διευκρινύζει ότι δεν πληρού κϊποιον 

από τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 3, παρϊγραφοσ 3 του οριςμού. 

- υπϊρχουν οριςμϋνεσ πολύ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ όπου μια επιχεύρηςη μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ 

ςυνδεδεμϋνη με μια ϊλλη μϋςω ενόσ φυςικού προςώπου ό ομϊδασ φυςικών προςώπων που ενεργούν 

από κοινού (οριςμόσ, ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 3). 

- από την ϊλλη πλευρϊ, υπϊρχει ςχετικϊ ςπϊνια περύπτωςη μια επιχεύρηςη να καταρτύζει με δικό τησ 

πρωτοβουλύα ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ χωρύσ να τησ επιβϊλλεται παρόμοια υποχρϋωςη από την 

προαναφερόμενη ϋβδομη οδηγύα. Στην περύπτωςη αυτό, η επιχεύρηςη δεν εύναι υποχρεωτικϊ 

ςυνδεδεμϋνη και μπορεύ να θεωρηθεύ ότι εύναι μόνο ςυνεργαζόμενη. 

Για να προςδιοριςτεύ εϊν μια επιχεύρηςη εύναι ςυνδεδεμϋνη ό όχι, πρϋπει να εξακριβώνεται ςε κϊθε 

μύα από τισ παραπϊνω περιπτώςεισ εϊν η επιχεύρηςη πληρού ό όχι κϊποιον από τουσ όρουσ που 

καθορύζονται ςτο ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 3 του οριςμού, ενδεχομϋνωσ μϋςω ενόσ φυςικού προςώπου ό 

ομϊδασ φυςικών προςώπων που ενεργούν από κοινού. 
(6) Έβδομη οδηγύα 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλύου βαςιζόμενη ςτο ϊρθρο 54 παρϊγραφοσ 3 ςτοιχεύο ζ) 

τησ ςυνθόκησ για τουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ (ΕΕ L 193 τησ 18.7.1983, ς.1), όπωσ 

τροποποιόθηκε τελευταύα από την οδηγύα 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

Συμβουλύου (ΕΕ L 283 τησ 27.10.2001, ς.28. 

(7) Οριςμόσ, ϊρθρο 5. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ό ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Επιςυναπτόμενα παραρτόματα 

- Παρϊρτημα Α εϊν η επιχεύρηςη ϋχει τουλϊχιςτον μύα ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη (και ενδεχόμενα 

ςυμπληρωματικϊ δελτύα) 

- Παρϊρτημα Β εϊν η επιχεύρηςη ϋχει τουλϊχιςτον μύα ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη (και ενδεχόμενα 

ςυμπληρωματικϊ δελτύα) 

Τπολογιςμόσ των ςτοιχεύων για ςυνεργαζόμενη ό ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη (βλϋπε επεξηγηματικό 

ςημεύωμα) 

 

Περύοδοσ αναφορϊσ (2): 

 Αριθμόσ 

εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλοσ 

εργαςιών (*) 

ύνολο 

ιςολογιςμού 

(*) 

1. τοιχεύα (2) τησ αιτούςασ επιχεύρηςησ 

ό των ενοποιημϋνων λογαριαςμών 

(μεταφορϊ από τον πύνακα Β(1) του 

παραρτόματοσ Β (3) 

   

2. Κατ’ αναλογύα ςυγκεντρωτικϊ 

ςτοιχεύα (2) όλων των (ενδεχομϋνων) 

ςυνεργαζόμενων επιχειρόςεων 

(μεταφορϊ από τον πύνακα Α του 

παραρτόματοσ Α) 

   

3. Ωθροιςμα ςτοιχεύων (2) όλων των 

(ενδεχομϋνων) ςυνδεδεμϋνων 

επιχειρόςεων που δεν περιλαμβϊνονται 

βϊςει ενοπούηςησ ςτη γραμμό 

[μεταφορϊ από τον πύνακα Β(2) του 

παραρτόματοσ Β] 

   

ύνολο    

(*) ςε χιλιϊδεσ ευρώ. 

(1) Οριςμόσ, ϊρθρο 6 παρϊγραφοι 2 και 3 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ 

τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όλα τα ςτοιχεύα πρϋπει να αφορούν την τελευταύα κλειςμϋνη διαχειριςτικό χρόςη και να υπολογύζονται 

ςε ετόςια βϊςη. Στην περύπτωςη νεοςύςτατων επιχειρόςεων, τα ςτοιχεύα που λαμβϊνονται υπόψη πρϋπει 

να προκύπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμόςεισ που πραγματοποιούνται κατϊ τη διϊρκεια του οικονομικού ϋτουσ 

(οριςμόσ, ϊρθρο 4) του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ τησ ςύςταςησ τησ 

Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ. 

(3) Τα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του αριθμού των εργαζομϋνων, υπολογύζονται με 

βϊςη τουσ λογαριαςμούσ και ϊλλα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ, ό –εφόςον υπϊρχουν– τουσ ενοποιημϋνουσ 

λογαριαςμούσ τησ επιχεύρηςησ ό τουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ςτουσ οπούουσ περιλαμβϊνεται η 

επιχεύρηςη βϊςει ενοπούηςησ. 

Σα αποτελϋςματα τησ γραμμόσ "ύνολο" πρϋπει να μεταφϋρονται ςτον πύνακα τησ δόλωςησ ςχετικϊ με τα 

"τοιχεύα για τον καθοριςμό τησ κατηγορύασ τησ επιχεύρηςησ". 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

υνεργαζόμενη επιχεύρηςη 

Για κϊθε επιχεύρηςη για την οπούα ςυμπληρώνεται "δελτύο εταιρικόσ ςχϋςησ" [ϋνα δελτύο για κϊθε 

επιχεύρηςη ςυνεργαζόμενη με την αιτούςα επιχεύρηςη και για τισ ςυνεργαζόμενεσ επιχειρόςεισ των 

ενδεχόμενων ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων, των οπούων τα ςτοιχεύα δεν περιλαμβϊνονται ακόμη ςτουσ 

ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ (1)], τα ςτοιχεύα του ςχετικού "πύνακα εταιρικόσ ςχϋςησ" πρϋπει να 

μεταφϋρονται ςτον ακόλουθο ςυγκεφαλαιωτικό πύνακα: 

 

Πύνακασ Α 

υνεργαζόμενη επιχεύρηςη 

(επωνυμύα/ακριβό ςτοιχεύα) 

Αριθμόσ 

εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλοσ 

εργαςιών (*) 

ύνολο 

ιςολογιςμού 

(*) 

1.    

2.    

3.    

ύνολο    

(*) ςε χιλιϊδεσ ευρώ 

 

ημεύωςη: Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι το αποτϋλεςμα υπολογιςμού κατ’ αναλογύα που πραγματοποιεύται ςτο 

"δελτύο εταιρικόσ ςχϋςησ" που ςυμπληρώνεται για κϊθε ϊμεςα ό ϋμμεςα ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη. 

Σα ςτοιχεύα τησ γραμμόσ "ύνολο" του παραπϊνω πύνακα πρϋπει να μεταφϋρονται ςτη γραμμό 2 (ςχετικϊ 

με τισ ςυνεργαζόμενεσ επιχειρόςεισ) του πύνακα του παραρτόματοσ τησ δόλωςησ. 

 

(1) Ακόμη και εϊν τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με μύα επιχεύρηςη περιλαμβϊνονται ςτουσ ενοποιημϋνουσ 

λογαριαςμούσ ςε ποςοςτό χαμηλότερο από εκεύνο που ορύζεται ςτο ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 2, πρϋπει παρόλα 

αυτϊ να εφαρμόζεται το ποςοςτό που ορύζεται ςτο εν λόγω ϊρθρο (οριςμόσ, ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 3 εδϊφιο 

2 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 

2003/361/ΕΚ). 
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ΔΕΛΣΙΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΕΗ 
 

1. Ακριβό ςτοιχεύα τησ ςυνεργαζόμενησ επιχεύρηςησ 

Επωνυμύα ό εταιρικό επωνυμύα: ………………………………………………………. 

Διεύθυνςη τησ εταιρικόσ ϋδρασ: ……………………………………………………….. 

Αριθ. μητρώου & ΑΥΜ: …………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμο και τύτλοσ του Προϋδρου ό/και Δ/ντοσ υμβούλου ό/και Γεν. Δ/ντη ό/και 

Διαχειριςτό……….. ………..(ςυμπληρώνεται για Νομικϊ Πρόςωπα) 

 

2. Ακαθϊριςτα ςτοιχεύα τησ εν λόγω ςυνεργαζόμενησ επιχεύρηςησ 

Περύοδοσ αναφορϊσ: 

 Αριθμόσ 
εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλοσ 
εργαςιών (*) 

ύνολο 
ιςολογιςμού 

(*) 
Ακαθϊριςτα ςτοιχεύα    
(*) ςε χιλιϊδεσ ευρώ 

 
ημεύωςη: Αυτϊ τα ακαθϊριςτα ςτοιχεύα προκύπτουν από τουσ λογαριαςμούσ και ϊλλα ςτοιχεύα τησ 

ςυνεργαζόμενησ επιχεύρηςησ, ό, εφόςον υπϊρχουν, από τουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ, ςτα οπούα 

προςτύθεται το 100% των ςτοιχεύων των ςυνδεδεμϋνων με αυτόν επιχειρόςεων, εκτόσ εϊν τα δεδομϋνα 

των ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων περιλαμβϊνονται όδη βϊςει ενοπούηςησ ςτα λογιςτικϊ ςτοιχεύα τησ 

ςυνεργαζόμενησ επιχεύρηςησ(1). Εϊν χρειϊζεται, πρϋπει να προςτύθενται τα δελτύα ςύνδεςησ για τισ 

επιχειρόςεισ που δεν περιλαμβϊνονται βϊςει ενοπούηςησ. 

3. Τπολογιςμόσ κατ’ αναλογύα 

α) Ακριβόσ αναφορϊ του ποςοςτού ςυμμετοχόσ(2) που κατϋχει η επιχεύρηςη που ςυμπληρώνει τη δόλωςη 

(ό από τη ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη μϋςω τησ οπούασ δημιουργεύται η ςχϋςη με τη ςυνεργαζόμενη 

επιχεύρηςη), ςτη ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη που αποτελεύ το αντικεύμενο του παρόντοσ δελτύου: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Αναφορϊ και του ποςοςτού ςυμμετοχόσ(2) που κατϋχει η ςυνεργαζόμενη επιχεύρηςη που αποτελεύ το 

αντικεύμενο του παρόντοσ δελτύου ςτην επιχεύρηςη που καταρτύζει η δόλωςη (ό ςτη ςυνδεδεμϋνη 

επιχεύρηςη): 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

β) Πρϋπει να επιλεγεύ το υψηλότερο ποςοςτό από τα δύο προηγούμενα ποςοςτϊ και να ςυμπεριληφθεύ 

ςτα ακαθϊριςτα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτο προηγούμενο πλαύςιο. Σα αποτελϋςματα του κατ’ 

αναλογύα υπολογιςμού θα μεταφϋρονται ςτον παρακϊτω πύνακα: 

 
Πύνακασ εταιρικόσ ςχϋςησ 

Ποςοςτό:…. Αριθμόσ 
εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλοσ 
εργαςιών (*) 

ύνολο 
ιςολογιςμού 

(*) 
Αποτελϋςματα κατ' αναλογύα    
(*) ςε χιλιϊδεσ ευρώ 

 
Σα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να μεταφϋρονται ςτον πύνακα Α του παραρτόματοσ Α. 
 
(1) Οριςμόσ, ϊρθρο 6 παρϊγραφοι 2 και 3 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ 
τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ. 
(2) Όςον αφορϊ τη ςυμμετοχό ςτο κεφϊλαιο ό ςτα δικαιώματα ψόφου, λαμβϊνεται υπόψη το υψηλότερο 
ποςοςτό. Στο ποςοςτό αυτό πρϋπει να προςτεθεύ το ποςοςτό ςυμμετοχόσ ςτην ύδια επιχεύρηςη που ανόκει 
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ςε ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ (οριςμόσ, ϊρθρο 3 παρϊγραφοσ 2 εδϊφιο 1 του παραρτόματοσ Ι του 
Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 
 

υνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ 
 

Α. Προςδιοριςμόσ τησ περύπτωςησ ςτην οπούα υπϊγεται η αιτούςα επιχεύρηςη 
 
Περύπτωςη 1: Η αιτούςα επιχεύρηςη καταρτύζει ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ό περιλαμβϊνεται βϊςει 
ενοπούηςησ ςτουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ ϊλλησ ςυνδεδεμϋνησ επιχεύρηςησ [πύνακασ Β(1)]. 
Περύπτωςη 2: Η αιτούςα επιχεύρηςη ό μύα ό περιςςότερεσ επιχειρόςεισ δεν καταρτύζουν ενοποιημϋνουσ 
λογαριαςμούσ ό δεν περιλαμβϊνονται βϊςει ενοπούηςησ [πύνακασ Β(2)]. 
ημαντικό ςημεύωςη: Σα ςτοιχεύα των επιχειρόςεων που εύναι ςυνδεδεμϋνεσ με την αιτούςα επιχεύρηςη 
προκύπτουν από τουσ λογαριαςμούσ τουσ και ϊλλα ςτοιχεύα, ό, εφόςον υπϊρχουν, από τουσ 
ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ. τα ςτοιχεύα αυτϊ ςυγκεντρώνονται κατ’ αναλογύα τα ςτοιχεύα των 
ενδεχόμενων ςυνεργαζόμενων επιχειρόςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ, που βρύςκονται 
ακριβώσ ανϊντη ό κατϊντη τησ αιτούςασ επιχεύρηςησ, εφόςον δεν περιλαμβϊνονται όδη βϊςει ενοπούηςησ 
(1). 
(1) Οριςμόσ, ϊρθρο 6 παρϊγραφοι 2 και 3 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ 
τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 2003/361/ΕΚ. 
Β. Μϋθοδοι υπολογιςμού ανϊλογα με την περύπτωςη 
Περύπτωςη 1: Mε βϊςη υπολογιςμού χρηςιμοποιούνται οι ενοποιημϋνοι λογαριαςμού. Να ςυμπληρωθεύ ο 
παρακϊτω πύνακασ Β(1) 
Πύνακασ Β(1) 
 

 Αριθμόσ 
εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) (*) 

Κύκλοσ 
εργαςιών (**) 

ύνολο 
ιςολογιςμού 

(**) 
ύνολο    

(*) Όταν ςτουσ ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ δεν φαύνεται ο αριθμόσ εργαζομϋνων, ο αριθμόσ τουσ 
υπολογύζεται με την ϊθροιςη του αριθμού εργαζομϋνων όλων των επιχειρόςεων με τισ οπούεσ ςυνδϋεται η 
αιτούςα επιχεύρηςη. 
(**) ςε χιλιϊδεσ ευρώ. 
Σα ςτοιχεύα τησ γραμμόσ "ύνολο" του παραπϊνω πύνακα πρϋπει να μεταφερθεύ ςτη γραμμό 1 του πύνακα 
του παραρτόματοσ τησ δόλωςησ. 

 
Προςδιοριςμόσ των επιχειρόςεων που περιλαμβϊνονται βϊςει ενοπούηςησ 

 
υνδεδεμϋνη επιχεύρηςη 

(επωνυμύα/ακριβό ςτοιχεύα) 
Διεύθυνςη τησ 

εταιρικόσ 
ϋδρασ 

Αριθμόσ 
μητρώου και 

ΑΥΜ 

Ονοματεπώνυμο και τύτλοσ 
του Προϋδρου ό/και Δ/ντοσ 

υμβούλου ό/και Γεν. 
Δ/ντη ό/και Διαχειριςτό 

(για Ν.Π.) 
Α.    
Β.    
Γ.    

 
ημαντικό ςημεύωςη: Οι ςυνεργαζόμενεσ επιχειρόςεισ μιασ παρόμοιασ ςυνδεδεμϋνησ επιχεύρηςησ, που 
δεν περιλαμβϊνονται όδη βϊςει ενοπούηςησ, πρϋπει να αντιμετωπύζονται ωσ ϊμεςοι εταύροι τησ αιτούςασ 
επιχεύρηςησ. Σα ςτοιχεύα τουσ και ϋνα "δελτύο εταιρικόσ ςχϋςησ" πρϋπει ςυνεπώσ να προςτύθενται ςτο 
παρϊρτημα Α. 
Περύπτωςη 2: Για κϊθε ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςχϋςεων μϋςω ϊλλων 
ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων), πρϋπει να ςυμπληρώνεται ϋνα "δελτύο ςύνδεςησ" και να γύνεται απλό 
ϊθροιςη των λογαριαςμών όλων των ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων ςυμπληρώνοντασ τον πύνακα Β(2) 
παρακϊτω. 
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Πύνακασ Β(1) 
 Αριθμόσ 

εργαζομϋνων 
(ΕΜΕ) 

Κύκλοσ 
εργαςιών (**) 

ύνολο 
ιςολογιςμού 

(**) 
1.(*)    
2.(*)    
3.(*)    
4.(*)    

ύνολο    
(*) να προςτύθεται ϋνα "δελτύο ςύνδεςησ" ανϊ επιχεύρηςη. 
(**) ςε χιλιϊδεσ ευρώ. 
 
Σα ςτοιχεύα τησ γραμμόσ "ύνολο" του παραπϊνω πύνακα πρϋπει να μεταφϋρονται ςτη γραμμό 3 (ςχετικϊ 
με τισ ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ) του πύνακα του παραρτόματοσ τησ δόλωςησ. 
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ΔΕΛΣΙΟ ΤΝΔΕΗ 
 

(μόνο για τη ςυνδεδεμϋνη επιχεύρηςη που δεν περιλαμβϊνεται βϊςει ενοπούηςησ ςτον πύνακα Β) 
 
1. Ακριβό ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ 
Επωνυμύα ό εταιρικό επωνυμύα: ………………………………………………………. 
Διεύθυνςη τησ εταιρικόσ ϋδρασ: ……………………………………………………….. 
Αριθ. μητρώου & ΑΥΜ: …………………………………………………………….. 
Ονοματεπώνυμο και τύτλοσ του Προϋδρου ό/και Δ/ντοσ υμβούλου ό/και Γεν. Δ/ντη ό/και 
Διαχειριςτό……….. ………..(ςυμπληρώνεται για Νομικϊ Πρόςωπα) 
 
2. τοιχεύα τησ εν λόγω επιχεύρηςησ 
 
Περύοδοσ αναφορϊσ: 
 Αριθμόσ εργαζομϋνων 

(ΕΜΕ) 
Κύκλοσ εργαςιών 
(*) 

ύνολο ιςολογιςμού 
(*) 

ύνολο    
(*) ςε χιλιϊδεσ ευρώ 
 
Σα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να μεταφϋρονται ςτον πύνακα Β(2) του παραρτόματοσ Β. 
ημαντικό ςημεύωςη: Σα ςτοιχεύα των επιχειρόςεων που εύναι ςυνδεδεμϋνεσ με την αιτούςα επιχεύρηςη 
προκύπτουν από τουσ λογαριαςμούσ τουσ και ϊλλα ςτοιχεύα, ό, εφόςον υπϊρχουν, από τουσ 
ενοποιημϋνουσ λογαριαςμούσ. τα ςτοιχεύα αυτϊ ςυγκεντρώνονται κατ’ αναλογύα τα ςτοιχεύα των 
ενδεχόμενων ςυνεργαζόμενων επιχειρόςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμϋνεσ επιχειρόςεισ, που βρύςκονται 
ακριβώσ ανϊντη ό κατϊντη τησ αιτούςασ επιχεύρηςησ, εφόςον δεν περιλαμβϊνονται όδη βϊςει ενοπούηςησ 
(1). 
Παρόμοιεσ ςυνεργαζόμενεσ επιχειρόςεισ πρϋπει να αντιμετωπύζονται ωσ ϊμεςοι εταύροι τησ αιτούςασ 
επιχεύρηςησ. Σα ςτοιχεύα τουσ και ϋνα "δελτύο εταιρικόσ ςχϋςησ" πρϋπει ςυνεπώσ να προςτύθενται ςτο 
παρϊρτημα Α. 
 
(1) Ακόμη και εϊν τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με μύα επιχεύρηςη περιλαμβϊνονται ςτουσ ενοποιημϋνουσ 
λογαριαςμούσ ςε ποςοςτό χαμηλότερο από εκεύνο που ορύζεται ςτο ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 2, πρϋπει παρόλα 
αυτϊ να εφαρμόζεται το ποςοςτό που ορύζεται ςτο εν λόγω ϊρθρο (οριςμόσ, ϊρθρο 6 παρϊγραφοσ 3 εδϊφιο 
2 του παραρτόματοσ Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ό του παραρτόματοσ τησ ςύςταςησ τησ Επιτροπόσ 
2003/361/ΕΚ). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


