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Γενικά:
1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου.
2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή
νοµίµως επικυρωµένα. Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει
επιπλέον να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι "τα
φωτοαντίγραφα που προσκοµίζονται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά
αντίγραφα των πρωτοτύπων".
3. Οι απαιτούµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις είναι της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο τις σχετικές Υπεύθυνες
∆ηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νοµικό πρόσωπο υπογράφει ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού.
4. ∆ικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκδίδονται από αλλοδαπή αρχή
πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτωση
δεν λαµβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη
∆ήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα ανωτέρω
απαιτούµενα.
5. Υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να είναι και υπό σύσταση εταιρείες. Στην
περίπτωση αυτή, τα κριτήρια επιλεξιµότητας και επιλογής εξετάζονται µε βάση το
σχέδιο καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί.

2

ΑΝΟΛ ΑΕ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).
ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 – email : anol@otenet .gr

Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιµότητας:
1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κριτήριο επιλεξιµότητας 2.5)
µπορούν να γίνουν αποδεκτά:
α) Τίτλοι κυριότητας :
1. συμβόλαιο πώλησης,
2. δωρεά,
3. γονική παροχή,
4. δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,
5. κληρονομική διαδοχή
β) πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο,
γ) σύμβαση χρησιδανείου,
δ) σύμβαση παραχώρησης χρήσης,
ε) προσύμφωνο μεταβίβασης – αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου, ή
χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή
χρήση κυρίως στις περιπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δημόσιες εκτάσεις και
για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα
Στις περιπτώσεις µίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις απαιτείται συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης µε διάρκεια
τουλάχιστον 20 ετών από την ηµεροµηνία της 1ης δηµοσίευσης της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Για λοιπές επενδύσεις
(βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προµήθεια εξοπλισµού) απαιτείται
συµφωνητικό µίσθωσης ή επαγγελµατικής µίσθωσης (για επιχειρήσεις), θεωρηµένο
από τη ∆.Ο.Υ, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία 1ης δηµοσίευσης της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Σε κάθε
περίπτωση που το συµφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει
συνταχθεί συµβολαιογραφικά. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα πρέπει να
τηρούνται για συµβάσεις χρησιδανείου ή συµβάσεις παραχώρησης χρήσης ή
προσύµφωνα.
Στην περίπτωση υποβολής προσυµφώνου, κατά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ
δικαιούχου και ΟΤ∆ θα ζητείται η προσκόµιση των οριστικών συµβολαίων ιδιοκτησίας
ή µίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ ανωτέρω) µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
ιδιοκτησίας και µεταγραφής από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνεί και αποδέχεται την
προτεινόµενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή. Στην περίπτωση που ο
υποψήφιος επενδυτής είναι ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι συµφωνεί και αποδέχεται την προτεινόµενη χρήση του ακινήτου
από τον ψιλό κύριο. Και στις δύο ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις δεν απαιτείται
για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί αν πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια, που
αφορούν το φορέα.
Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν
εκτός από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά
πλήρους χρήσης/κατοχής του ακινήτου από τον συγκύριο που είναι υποψήφιος
επενδυτής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο
ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος είναι ανήλικος, θα πρέπει στο
φάκελο υποψηφιότητας να υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεµόνες για οποιαδήποτε
πράξη µεταβίβασης ή µίσθωσης αφορά το ιδανικό µερίδιο του ανηλίκου.
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή – χρήση του ακινήτου µε βάση τα
ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.
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2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και των κριτηρίων 3.9 και 3.10
προσκοµίζονται αναλόγως τα ακόλουθα:
α) Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συµβιβασµό,
β) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, καταστατικό,
γ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία δηλώνεται ο
υποψήφιος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης.
δ) στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µεγαλύτερο της
τριετίας υποβάλλεται ο τελευταίος ισολογισµός καθώς και ακριβή αντίγραφα των
θεωρηµένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών Καθολικών για το χρονικό διάστηµα των
τελευταίων δώδεκα µηνών µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης για τις
εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία
Β' κατηγορίας προσκοµίζεται από τον υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση στην οποία
δηλώνεται/βεβαιώνεται ότι δεν έχει απολεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου και άνω
του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα µηνών.

3. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.3 προσκοµίζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ
ορισµού νόµιµου εκπρόσωπου,
ii. πίνακας µετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία,
iii. τελευταίος ισολογισµός, κ.λπ.,
iv. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7
v. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση µετόχων Α.Ε. που λαµβάνουν
µισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ.
vi. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα
επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ σύµφωνα µε τον Καν
(ΕΚ) 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Για την υπεύθυνη
δήλωση λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα περί αυτής που ακολουθούν .
vii. Στις περιπτώσεις υποψήφιων δικαιούχων ΟΤΑ ή Νοµικών Προσώπων, απόφαση
του αρµοδίου οργάνου τους για υποβολή πρότασης.
Ως προς τους δικαιούχους του υποµέτρου L311, αυτοί θα πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
o

Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατοµικού τους εισοδήµατος από γεωργικές
δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα
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δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκµετάλλευσης
πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ή
o

Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατοµικού του εισοδήµατος από αγροτικές
δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισµό, αγροβιοτεχνία, αλιεία πλην υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του
φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του
εισοδήµατος προέρχεται από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριότητες που
ασκούνται στα όρια της εκµετάλλευσής τους και παράλληλα δεν αφιερώνουν για
δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης χρόνο µεγαλύτερο του 50% του
συνολικού χρόνου απασχόλησης.

o

Να είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του µέτρου 112
"Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ.

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται από τη σύγκριση των γεωργικών
εισοδηµάτων µε τα συνολικά ατοµικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο εκκαθαριστικό
σηµείωµα (µέσος όρος των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Σε ό,τι
αφορά το χρόνο εξωγεωργικής απασχόλησης, υπολογίζεται από το µέσο όρο των
ηµεροµισθίων των διαθέσιµων στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εµφανίζονται
στη βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταµείου ή του φορέα εργασίας.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός, για την ταυτοποίηση της
ιδιότητάς του η ΟΤ∆ απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Στις λοιπές περιπτώσεις (Γεωργός κατά κύρια ή µερική απασχόληση) προσκοµίζονται:
1. Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του έτους υποβολής της πρότασης.
2. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ ή σε περίπτωση µη κύριας
ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων
ασφάλισης που να προκύπτει ο αριθµός των ασφαλιστικών του ηµεροµισθίων τα
τελευταία τρία έτη
3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας από τον οικείο ∆ήµο.
4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων των τριών τελευταίων ετών ή
φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό
σηµείωµα.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υποµέτρου L311 θα πρέπει επιπλέον να προσκοµίσουν
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι η υφιστάµενη επιχείρηση είναι πολύ µικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα
επιχείρηση που θα δηµιουργηθεί θα είναι πολύ µικρή ΜΜΕ, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο σηµείο (vi) ανωτέρω.
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4. Το κριτήριο αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη και το αρχείο της ΟΤ∆ εφόσον πρόκειται
για έργο προγράµµατος που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΟΤ∆.
5. Ως παρένθετα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω
ονόµατι, αλλά για λογαριασµό των ατόµων που εµπίπτουν στο σχετικό αποκλεισµό.
Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, θεωρείται ότι δρα ως παρένθετο όταν
συµµετέχουν σε αυτό πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό περιορισµό µε ποσοστό
ίσο ή µεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα του Προέδρου, ∆/ντα Συµβούλου ή του
∆ιαχειριστή. Αντίθετα, δε θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νοµικά πρόσωπα οι
φορείς που εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο σχετικό
περιορισµό και εξυπηρετούν συµφέροντα του ∆ηµοσίου ή συλλογικά συµφέροντα του
ιδιωτικού τοµέα, όπως Νοµαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισµοί, Σύλλογοι,
Επιµελητήρια κ.λπ.
6. Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής προσκοµίζονται κατά περίπτωση:
o

Για την απόδειξη της ιδιωτικής συµµετοχής προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση για
την κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της
πρότασής, σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό σχήµα.

o

Για ΟΤΑ απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συµµετοχής.

Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συµµετοχή µε βάση τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποδεικνύεται από όλους τους υποψήφιους εταίρους.
7. Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο 3.4 θα πρέπει να πληρείται από
κάθε εταίρο.
8. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που εµπίπτει σε περισσότερα από ένα υποµέτρα
εφαρµόζονται τα κριτήρια επιλεξιµότητας όλων των υποµέτρων στα οποία εµπίπτει.
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Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής:
1. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Επαγγελµατική εµπειρία/ εκπαίδευση/ κατάρτιση"
λαµβάνεται υπόψη:
•

Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών η καλύτερη επίδοση µεταξύ των εταίρων,

•

Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών η καλύτερη επίδοση µεταξύ του Προέδρου,
∆/ντα Συµβούλου και νόµιµου εκπροσώπου.

Στην περίπτωση συνεταιρισµών:
•

τα υποκριτήρια "Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού µε
τη φύση της πρότασης" και "Επαγγελµατική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών
σχετική µε το αντικείµενο" δεν εξετάζονται και η συνολική βαθµολογία των
κριτηρίων Α, Β, Γ και ∆ ανάγεται κατάλληλα,

•

στο υποκριτήριο "Προηγούµενη αποδεδειγµένη απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό
µε τη φύση της πρότασης" εξετάζεται το αντικείµενο του συνεταιρισµού και τα έτη
λειτουργίας του.

2. Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο "Ο υποψήφιος δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί
για οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων" εξετάζεται τόσο
για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/µετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή
τουλάχιστον ένας από τους ανωτέρω µετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται η τιµή µηδέν.
Στην περίπτωση συνεταιρισµών το κριτήριο εξετάζεται µόνο για το συνεταιρισµό. Για
τη δράση L312-5 και τις δράσεις των υποµέτρων L321, L322, L323 και L313
(παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα) το κριτήριο εξετάζεται µόνο σε επίπεδο
υποψήφιου φορέα. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
ΟΤΑ και η βαθµολογία ανάγεται κατάλληλα.
3. Η βαθµολόγηση του κριτηρίου Α2 «Ετοιµότητα Υλοποίησης της Πρότασης», στις
περιπτώσεις εξασφάλισης µέρους των αδειών και υποβολής αιτήσεων στις αρµόδιες
αρχές δεν είναι προσθετική.(∗ ) Σηµειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση απαλλαγής από
κάποια άδεια, πρέπει να προσκοµισθεί απαλλακτικό έγγραφο από την αρµόδια αρχή,
ώστε να εξασφαλισθεί η βαθµολογία.
4. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Καινοτόµος χαρακτήρας πρότασης" λαµβάνονται
υπόψη τα ακόλουθα:
Ως Καινοτοµία εκλαµβάνεται:
1. η ανανέωση και η µεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των
αγορών τους,
2. η εγκαθίδρυση νέων µεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανοµής

(∗ )π.χ εάν σε µια επενδυτική πρόταση έχουν εκδοθεί κάποιες άδειες και έχουν υποβληθεί αιτήσεις
σε αρχές για την έκδοση άλλων αδειών δεν είναι δυνατό να λάβει βαθµολογία και από τα δύο
ο
υποκριτήρια, αλλά µόνο από το 1 υποκριτήριο(0,51-0,75 αναλόγως)
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3. η εισαγωγή αλλαγών στο µάνατζµεντ,
o

στην οργανωτική δοµή,

o

στις συνθήκες εργασίας και

o

στις δεξιότητες των εργαζοµένων.

Μπορεί να είναι, είτε:
Α "τεχνολογική καινοτοµία"
o

Προϊόντος &

o

∆ιαδικασίας

Β "οργανωτική καινοτοµία"
o

Εφαρµογή νέων οργανωτικών µεθόδων στις επιχειρηµατικές πρακτικές της
εταιρείας, στην οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις.

Σηµαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτοµίας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει
σηµαντική αλλαγή / διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες), τις
διαδικασίες, τις µεθόδους εµπορίας ή τις οργανωτικές δοµές και πρακτικές της
επιχείρησης. Σηµειώνεται ότι, η εφαρµογή ποιοτικών σηµάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά
ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών εφαρµογών λογισµικού, η ανάπτυξη κοινών
ιστοσελίδων προβολής και διαφήµισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης και γενικά οι
αλλαγές µικρής σηµασίας ή εµβέλειας δε θεωρούνται καινοτόµες παρεµβάσεις.
5. Κριτήριο "∆ηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης":
Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας διάρκειας και πλήρους απασχόλησης.
Για τον υπολογισµό των ετήσιων ισοδύναµων θέσεων απασχόλησης οι εργαζόµενοι
πλήρους απασχόλησης θα αθροιστούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια
απασχόληση µε τη διαίρεση του αριθµού των µηνών απασχόλησης δια του 12 (π.χ. 20
εποχιακές θέσεις Χ 3 µήνες απασχόλησης/12 µήνες = 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη
αναγωγή πραγµατοποιείται στις περιπτώσεις µερικής απασχόλησης.
Ως υφιστάµενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναµες θέσεις απασχόλησης
κατά το τελευταίο τετράµηνο πριν την υποβολή της πρότασης.
Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύναµες θέσεις που αναµένεται να
δηµιουργηθούν από την επένδυση πέραν των υφιστάµενων, εντός ενός έτους
λειτουργίας από την ηµεροµηνία αποπληρωµής του έργου.
Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθµολογείται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάµενες Θέσεις Απασχόλησης)/9
Το υποκριτήριο βαθµολογείται σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη διαιρεµένη δια δύο. Ο
βαθµός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση µε το ύψος επένδυσης (ΣΚ) βαθµολογούνται
µε βάση τον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε το είδος αυτής:
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Υποδομές διανυκτέρευσης
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
≤ 150.000
0,5
≤ 90.000
0,5
≤ 300.000
0,25
≤ 180.000
0,25
≤ 450.000
0,125
≤ 270.000
0,125
>450.000
0
>270.000
0
Επιχειρήσεις υπομέτρου L123α
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
≤ 125.000
0,5
≤ 75.000
0,5
≤ 250.000
0,25
≤ 150.000
0,25
≤ 375.000
0,125
≤ 225.000
0,125
>375.000
0
>225.000
0
Λοιπές επιχειρήσεις
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
ΣΚ ανά ΘΑ
Βαθμός
≤ 100000
0,5
≤ 60000
0,5
≤ 200000
0,25
≤ 90000
0,25
>200000
0
>90000
0
Επισηµαίνεται επίσης ότι:
o

Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα δεσµευτεί ότι θα
δηµιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτηµένης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των
υστέρων περαιτέρω ενίσχυσης µέσω των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆.

o

Στις θέσεις απασχόλησης προσµετρώνται και οι αυτοαπασχολούµενοι, ανάλογα
είτε στις υφιστάµενες είτε στις νέες θέσεις.
Ως αυτοαπασχολούµενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:


Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηµατίας,



Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και ο
διαχειριστής,



Στις Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι και ο διαχειριστής,



Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,



Στις Α.Ε., όσοι από τους µετόχους λαµβάνουν µισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδεικνύονται µε την παρατήρηση 3
των κριτηρίων επιλεξιµότητας.
o

Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την αποπληρωµή του έργου, ο
δικαιούχος δεσµεύεται για την αποστολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ ∆ιαφοροποίηση των
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απαιτούµενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δηµιουργία των θέσεων
απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση.
6. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος" δε
λαµβάνονται υπόψη ενέργειες υποχρεωτικές από την κείµενη νοµοθεσία για την
έκδοση άδειας λειτουργίας. Επιπλέον, για την αξιολόγηση του κριτηρίου στις
περιπτώσεις επιχειρήσεων που εγκαθιστούν ΑΠΕ λαµβάνονται υπόψη οι λογαριασµοί
∆ΕΗ του τελευταίου έτους.
7. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Σκοπιµότητα της πρότασης" :
σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης της πρότασης
στην περίπτωση της ∆ράσης 123.α Αξιολογείται η αναγκαιότητα-σκοπιµότητα της
επένδυσης σε σχέση: µε την πρωτη ύλη, τις ανάγκες της περιοχής, την δυνατότητα
πρόσβασης στις αγορές, την ανάγκη απασχόλησης κλπ Για το σκοπό αυτό θα
τεκµηριωθούν τα αντίστοιχα στοιχεία στο φάκελο υποψηφιότητας.


Για την περίπτωση των δράσεων L311, L312 και L313(πλην δηµοσιου
χαρακτήρα παρεµβάσεων):

Α)Για τις επενδύσεις τουριστικής υποδοµής και σχετιζόµενες µε τουρισµό δράσεις και
συγκεκριµένα τις δράσεις: L311.1, L311.2, L313.5, L313.6, L313.8, αξιολογείται η
χωροθέτησή τους στη ζώνη προτεραιότητας τουριστικής ανάπτυξης(βλ. Παράρτηµα VII)
Συγκεκριµένα οι επενδύσεις που βρίσκονται σε περιοχές(Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες)
που ανήκουν στη Ζώνη Α λαµβάνουν 0,5, ενώ σε όµορη Τ-∆/Κ 0,2. Οι λοιπές προτάσεις
δεν λαµβάνουν βαθµολογία(0 βαθµοί).
Β) για τις λοιπές προτάσεις αξιολογείται η αναγκαιότητα-σκοπιµότητα της επένδυσης σε
σχέση: µε την πρωτη ύλη, τις ανάγκες της περιοχής, την δυνατότητα πρόσβασης στις
αγορές, την ανάγκη απασχόλησης κλπ. Η βαθµολογία κλιµακώνεται από 0-0,5 βαθµούς


για τις περιπτώσεις των ∆ράσεων δηµόσιου χαρακτήρα

α) Για τις ∆ράσεις L313.1, L313.2, L313.3, L313.4, L321.3, L323.2α και 2β, L323.4
εφόσον οι παρεµβάσεις χωροθετούνται στις περιοχές Α λαµβάνουν βαθµολογία 0,5. Οι
λοιπές προτάσεις λαµβάνουν βαθµολογία 0.
Β)Για τις δράσεις L321.2, L322.1, L322.2, L322.3, L323.3 εφόσον οι παρεµβάσεις
χωροθετούνται σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί ως σεισµόπληκτη µε βάση την
Απόφαση ΦΕΚ 1336/Β/8-7-08, βαθµολογούνται µε 0,5. Οι υπόλοιπες µε 0.
Γ) Για τη δράση L323.1 εφόσον οι παρεµβάσεις χωροθετούνται σε περιοχή που έχει
χαρακτηρισθεί ως σεισµόπληκτη µε βάση την Απόφαση ΦΕΚ 1336/Β/8-7-08,
βαθµολογούνται µε 0,2, ενώ σε περιοχή Α 0,3. Εφόσον πληρεί και τις δύο
προυποθέσεις λαµβάνει 0,5. Οι λοιπές προτάσεις 0 βαθµούς

σε σχέση µε τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράµµατος
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Αξιολογείται ο βαθµός εκπλήρωσης των στόχων του υποµέτρου, όπως φαίνονται στο
Τοπικό Πρόγραµµα
8. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου "Ρεαλιστικότητα και αξιοπιστία του κόστους" στην
περίπτωση έργων που περιλαµβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, λαµβάνονται
υπόψη ο αναλυτικός προϋπολογισµός του έργου σε συνδυασµό µε τις αναλυτικές
προµετρήσεις εργασιών και τα αντίστοιχα σχέδια.
9. Για το κριτήριο πρόσθετης πριµοδότησης "Η πρόταση υλοποιείται σε περιοχή που έχει
χαρακτηριστεί ως πυρόπληκτη" λαµβάνονται υπόψη οι ΚΥΑ χαρακτηρισµού των
πυρόπληκτων περιοχών από 1-1-2007.
10. Για το κριτήριο πρόσθετης πριµοδότησης "Ο υποψήφιος δικαιούχος του υποµέτρου
L311 έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώµατα προερχόµενα από τον
καπνό" προσκοµίζεται από τον υποψήφιο σχετική υπεύθυνη δήλωση. Κατά την
αξιολόγηση η ΟΤ∆ διασταυρώνει τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης σε συνεργασία
µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων – ΟΠΕΚΕΠΕ.
11. Για τη βαθµολόγηση του υποκριτηρίου Γ2.1 της ∆ράσης 123α, αξιολογείται η ένταξη
του φορέα της επένδυσης σε τοπικό ή υπερτοπικό δίκτυο(cluster) οµοειδων ή
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων, και η συνακόλουθη συµµόρφωσή του µε
προδιαγραφές ποιότητας. Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να προσκοµισθούν
έγγραφα(βεβαιώσεις ∆ικτύου κλπ). Σε περίπτωση νέας επιχείρησης που πρόκειται να
ενταχθεί σε ∆ίκτυο γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα ενταχθεί σε ∆ίκτυο και
αντίστοιχη Βεβαίωση από το ∆ίκτυο.

12. Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" και Γ2.3
"Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" του υποµέτρου L123α τα αποδεικτικά που
απαιτείται να προσκοµιστούν είναι:
Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας":
-

ιδιωτικά συµφωνητικά µε παραγωγούς από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του
προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,

-

βεβαιώσεις από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων από τις οποίες να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε
ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευµένου οργανισµού ότι ο
παραγωγός ακολουθεί πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής
ή παράγει βιολογικά προϊόντα.

Γ2.3 "Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων"
-

ιδιωτικά συµφωνά µε παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από τα οποία θα
προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,

-

έγγραφο από διαπιστευµένο οργανισµό από το οποίο να προκύπτει ότι οι
παραγωγοί αυτοί καλλιεργούν βιολογικό προϊόν.
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13. Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 και Γ2.3 των υποµέτρων L311, L312. L313,
θα ληφθεί υπόψη η τεκµηρίωση/ανάλυση που θα γίνει στο φάκελο και προσκόµιση
τυχον αποδεικτικών στοιχείων που κρίνει σκόπιµο ο υποψήφιος µε βάση τα
αναγραφόµενα στο Τοπικό Πρόγραµµα
14. Για τη βαθµολόγηση του υποκριτηρίου Γ2.4 Εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης και
ποιοτικών σηµάτων, του υποµέτρου 123α πρέπει να προσκοµισθούν πιστοποιητικά
από τον φορέα πιστοποίησης που αφορούν σε ποιοτικά σήµατα (ISO, ειδικά σήµατα
για εξαγωγές σε κάποιες χώρες κλπ)
15. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου “Γ4 Τήρηση στοιχείων τοπικής αρχιτεκτονικής” στα
Υποµέτρα L311, L312. L313, αξιολογείται η συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές
ποιότητας που έχουν καθορισθεί από την ΟΤ∆(Παράρτηµα VIII)
16. Για τη βαθµολόγηση του κριτηρίου Γ4 στα Υποµέτρα L311, L312. L313,, η βαθµολογία
δεν µπορεί να είναι προσθετική
17. Στη ∆ράση 123α για το υποκριτήριο ∆2.2. ιδιαίτερα προωθείται η ανακύκλωση
παραπροιόντων της µονάδας
18. Για τη βαθµολόγηση του υποκριτηρίου Γ2.1 της ∆ράσης 123α, αξιολογείται η ένταξη
του φορέα της επένδυσης σε τοπικό ή υπερτοπικό δίκτυο(cluster) οµοειδών ή
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων, και η συνακόλουθη συµµόρφωσή του µε
προδιαγραφές ποιότητας. Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να προσκοµισθούν
έγγραφα(βεβαιώσεις ∆ικτύου κλπ). Σε περίπτωση νέας επιχείρησης που πρόκειται να
ενταχθεί σε ∆ίκτυο γίνεται δεκτή και Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα ενταχθεί σε ∆ίκτυο και
αντίστοιχη Βεβαίωση από το ∆ίκτυο.
19. Για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαµβάνονται υπόψη τόσο τα
αναφερόµενα στο φάκελο υποψηφιότητας όσο και τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..
Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα)

Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα)
Ανεξάρτητη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που
αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους
λογαριασµούς της επιχείρησης και µόνον. Να
συµπληρωθεί µόνο η δήλωση χωρίς παραρτήµατα

Συνεργαζόµενη επιχείρηση

Να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί το
παράρτηµα (και το τυχόν συµπληρωµατικά δελτία).
Στη συνέχεια να συµπληρωθεί η δήλωση και το
αποτέλεσµα των υπολογισµών να µεταφερθεί στον
πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Συνδεδεµένη επιχείρηση

Σηµειώστε x την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση

Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του παραρτήµατος Ι του
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του άρθρου 6 του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισµού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους.
(**) σε χιλιάδες ευρώ
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Προσοχή: Σε σχέση µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει µεταβολή των
στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης
(πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη επιχείρηση);
Όχι

Ναι (σε αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να επισυναφθεί
δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη διαχειριστική χρήση)

Υπογραφή
Όνοµα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτηµένος να εκπροσωπεί
την επιχείρηση: .......................................................................
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόµενων
παρατηµάτων της είναι ακριβή.

........................................... (τόπος), ..................................... (ηµεροµηνία)
Υπογραφή:
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΣΩΝ

Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισµός των ΜΜΕ(1) κάνει διάκριση µεταξύ τριών τύπων επιχειρήσεων ανάλογα µε τον
τύπο των σχέσεων που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο συµµετοχής στο
κεφάλαιο, στα δικαιώµατα ψήφου ή δικαιώµατος άσκησης κυριαρχικής επιρροής(2).
Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά για όλες τις επιχειρήσεις που δεν
υπάγονται στους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνεργαζόµενες ή στις
συνδεδεµένες.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:


δεν έχει συµµετοχή 25%(3) ή περισσότερο σε άλλη επιχείρηση,



το 25%(3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει σε µια άλλη επιχείρηση ή σε
δηµόσιο οργανισµό ή από κοινού σε πολλέ συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε
δηµόσιους οργανισµούς, πλην ορισµένων εξαιρέσεων(4),



δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ούτε περιλαµβάνεται στους
λογαριασµούς επιχείρησης που καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς και
συνεπώς δεν είναι συνδεδεµένη επιχείρηση(5).

Τύπος 2: συνεργαζόµενη επιχείρηση
Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχειρήσεων που διατηρούν σηµαντικές
χρηµατοοικονοµικές εταιρικές σχέσεις, χωρίς όµως η µία να ασκεί σηµαντικό άµεσο ή
έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζόµενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες
αλλά ούτε συνδεδεµένες µεταξύ τους.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόµενη µε µία άλλη εάν:


κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ του 25%(3) και 50%(3) σ'αυτήν,



ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 25%(3) και 50%(3)
στην αιτούσα επιχείρηση,



και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς στους
οποίους να περιλαµβάνεται η άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς αυτής της άλλης
επιχείρησης ή µιας επιχείρησης που είναι συνδεδεµένη µε την τελευταία αυτή(5).

Τύπος 3: συνδεδεµένη επιχείρηση
Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονοµική κατάσταση επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε
έναν όµιλο, µέσω του άµεσου ή έµµεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου (ακόµη και µέσω συµφωνιών ή σε ορισµένες περιπτώσεις µέσω
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φυσικών προσώπων που είναι µέτοχοι), ή µέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρχικής
επιρροής σε µια επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για πιο σπάνιες περιπτώσεις που
διακρίνονται κατά κανόνα από τους δύο προαναφερόµενους τύπους.
Προκειµένου να µη συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυσκολίες ερµηνείας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπής όρισε αυτόν τον τύπου επιχειρήσεων συµπεριλαµβάνοντας, εφόσον αυτές
ανταποκρίνονται στο αντικείµενο του ορισµού, τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο
άρθρο της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, σχετικά µε τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς(6), η οποία εφαρµόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.
Συνεπώς, µια επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αµέσως εάν είναι συνδεδεµένη, εφόσον
υποχρεούται κατά την έννοια της εν λόγω Οδηγίας να καταρτίζει ενοποιηµένους
λογαριασµούς ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους λογαριασµούς µιας επιχείρησης
που υποχρεούται να καταρτίζει παρόµοιους ενοποιηµένους λογαριασµούς.
Οι δύο µοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να
θεωρηθεί συνδεδεµένη ενώ δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς
περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της υποσηµείωσης 5 στο τέλος του
παρόντος επεξηγηµατικού σηµειώµατος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει να
διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που προβλέπονται άρθρο 3,
παράγραφος 3 του ορισµού.

ΙΙ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (7)
Ο αριθµός των εργαζοµένων µιας επιχείρησης αντιστοιχεί στον αριθµό των ετήσιων
µονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
Ποιοι λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων;


Οι µισθωτοί της εξεταζόµενης επιχείρησης,



Τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση, που έχουν σχέση
εξάρτησης µε αυτή και εξοµοιούνται προς µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο,



Οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες,



Οι µέτοχοι που απασχολούνται συστηµατικά στην επιχείρησης και έχουν
οικονοµικά οφέλη από αυτή.

Ειδικότερα λαµβάνονται υπόψη:


Οι µισθωτοί,



Στις ατοµικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηµατίας,



Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι µε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% ή και ο διαχειριστής,



Στις Ε.Ε., οι οµόρρυθµοι εταίροι,



Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,



Στις Α.Ε., όσοι από τους µετόχους λαµβάνουν µισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.
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Οι ασκούµενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο
σύµβασης άσκησης ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον αριθµό των
εργαζοµένων.
Πώς υπολογίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων;
Μια ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργαστεί στην επιχείρηση ή για
λογαριασµό της επιχείρησης µε πλήρη απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του εξεταζόµενου
έτους. Ο αριθµός εκφράζεται σε ΕΜΕ.
Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθόλη τη διάρκεια του έτους ή που έχουν
εργαστεί µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η εποχιακή
εργασία, υπολογίζονται σε κλάσµατα ΕΜΕ.
Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή γονικών αδειών δεν υπολογίζεται.
(1)

Στη συνέχεια του κειµένου, ο όρος "ορισµός" αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του
Καν(ΕΚ)800/2008 και στο παράρτηµα της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που
αφορά τον ορισµό των ΜΜΕ.

(2)

Ορισµός, άρθρο 3.

(3)

Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής
στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεµένη µε τη
µετέχουσα επιχείρηση (ορισµός άρθρο 3, παράγραφος 2).

(4)

Μια επιχείρηση µπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη εάν το κατώτατο
όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών
επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν είναι συνδεδεµένοι µε την αιτούσα επιχείρηση):
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα
ή οµάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται συστηµατικά σε επενδύσεις
επιχειρηµατικού κεφαλαίου ("άγγελοι επιχειρήσεων") και που επενδύουν ίδια κεφάλαια σε
µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν
λόγω επιχειρήσεων στην ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των €1.250.000,
β) πανεπιστήµια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού,
γ) θεσµικοί επενδυτές συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης
(ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2)

(5)

– εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος µέλος που προβλέπει απαλλαγή
από την υποχρέωση κατάρτισης παρόµοιων λογαριασµών κατά την έννοια της έβδοµης
οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι δεν
πληροί κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του
ορισµού.
- υπάρχουν ορισµένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί
ως συνδεδεµένη µε µια άλλη µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 3).
- από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικά σπάνια περίπτωση µια επιχείρηση να καταρτίζει µε
δική της πρωτοβουλία ενοποιηµένους λογαριασµούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόµοια
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υποχρέωση από την προαναφερόµενη έβδοµη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση
δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεµένη και µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι µόνο συνεργαζόµενη.
Για να προσδιοριστεί εάν µια επιχείρηση είναι συνδεδεµένη ή όχι, πρέπει να εξακριβώνεται
σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισµού, ενδεχοµένως µέσω
ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.
(6)

Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3
στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983,
σ.1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ.28.

(7)

Ορισµός, άρθρο 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόµενα παραρτήµατα
-

Παράρτηµα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνεργαζόµενη επιχείρηση (και
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία)

-

Παράρτηµα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία συνδεδεµένη επιχείρηση (και
ενδεχόµενα συµπληρωµατικά δελτία)

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση (βλέπε
επεξηγηµατικό σηµείωµα)
Περίοδος αναφοράς (2):
Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

(2)

1. Στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης ή
των ενοποιηµένων λογαριασµών
(µεταφορά από τον πίνακα Β(1) του
(3)
παραρτήµατος Β
(2)

2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία
όλων των (ενδεχοµένων) συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων (µεταφορά από τον πίνακα Α
του παραρτήµατος Α)
(2)

3. Άθροισµα στοιχείων όλων των
(ενδεχοµένων) συνδεδεµένων
επιχειρήσεων που δεν περιλαµβάνονται
βάσει ενοποίησης στη γραµµή [µεταφορά
από τον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β]
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους (ορισµός, άρθρο 4) του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή
του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των εργαζοµένων,
υπολογίζονται µε βάση τους λογαριασµούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή –εφόσον
υπάρχουν– τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης ή τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς στους οποίους περιλαµβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
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Τα αποτελέσµατα της γραµµής "Σύνολο" πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της
δήλωσης σχετικά µε τα "Στοιχεία για τον καθορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης".
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συµπληρώνεται "δελτίο εταιρικής σχέσης" [ένα δελτίο
για κάθε επιχείρηση συνεργαζόµενη µε την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις των ενδεχόµενων συνδεδεµένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν
περιλαµβάνονται ακόµη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού
"πίνακα εταιρικής σχέσης" πρέπει να µεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία)

Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

1.
2.
3.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Σηµείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσµα υπολογισµού κατ’ αναλογία που
πραγµατοποιείται στο "δελτίο εταιρικής σχέσης" που συµπληρώνεται για κάθε άµεσα ή
έµµεσα συνεργαζόµενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη
γραµµή 2 (σχετικά µε τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της
δήλωσης.

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο
6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν
λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
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∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..
Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα)

2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

Ακαθάριστα στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Σηµείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασµούς και άλλα
στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεµένων µε
αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδοµένα των συνδεδεµένων επιχειρήσεων
περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόµενης
επιχείρησης(1). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις
επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης.
3. Υπολογισµός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η επιχείρηση που
συµπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεµένη επιχείρηση µέσω της οποίας
δηµιουργείται η σχέση µε τη συνεργαζόµενη επιχείρηση), στη συνεργαζόµενη επιχείρηση
που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου:
................................................................................................................................................
......
................................................................................................................................................
......
Αναφορά και του ποσοστού συµµετοχής(2) που κατέχει η συνεργαζόµενη επιχείρηση που
αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση
(ή στη συνδεδεµένη επιχείρηση):
................................................................................................................................................
......
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................................................................................................................................................
......
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούµενα ποσοστά και να
συµπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούµενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσµατα του κατ’ αναλογία υπολογισµού θα µεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό:….

Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο
ισολογισµού (*)

Αποτελέσµατα κατ' αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α.

(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
(2) Όσον αφορά τη συµµετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου, λαµβάνεται υπόψη το
υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συµµετοχής στην ίδια
επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις (ορισµός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1
του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισµός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς ή
περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιηµένους λογαριασµούς άλλης
συνδεδεµένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν
ενοποιηµένους λογαριασµούς ή δεν περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη
ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης
(1)
.
(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήµατος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του
παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση
Περίπτωση 1: Mε βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί. Να
συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β(1)
Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο
ισολογισµού
(**)

Σύνολο
(*) Όταν στους ενοποιηµένους λογαριασµούς δεν φαίνεται ο αριθµός εργαζοµένων, ο αριθµός τους
υπολογίζεται µε την άθροιση του αριθµού εργαζοµένων όλων των επιχειρήσεων µε τις οποίες
συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφερθεί στη
γραµµή 1 του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.
Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνδεδεµένη επιχείρηση
(επωνυµία/ακριβή στοιχεία)

∆ιεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθµός µητρώου
και ΑΦΜ

Ονοµατεπώνυµο και τίτλος
του Προέδρου ή/και ∆/ντος
Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη
ή/και ∆ιαχειριστή (για Ν.Π.)

Α.
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Β.
Γ.
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Σηµαντική σηµείωση: Οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µιας παρόµοιας συνδεδεµένης
επιχείρησης, που δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να
αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα
"δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεων
µέσω άλλων συνδεδεµένων επιχειρήσεων), πρέπει να συµπληρώνεται ένα "δελτίο
σύνδεσης" και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασµών όλων των συνδεδεµένων
επιχειρήσεων συµπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.

Πίνακας Β(1)
Αριθµός
εργαζοµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (**)

Σύνολο
ισολογισµού
(**)

1.(*)
2.(*)
3.(*)
4.(*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα "δελτίο σύνδεσης" ανά επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία της γραµµής "Σύνολο" του παραπάνω πίνακα πρέπει να µεταφέρονται στη
γραµµή 3 (σχετικά µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήµατος της
δήλωσης.

27

ΑΝΟΛ ΑΕ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).
ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 – email : anol@otenet .gr

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
(µόνο για τη συνδεδεµένη επιχείρηση που δεν περιλαµβάνεται βάσει ενοποίησης στον
πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………………………………..
Αριθ. µητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του Προέδρου ή/και ∆/ντος Συµβούλου ή/και Γεν. ∆/ντη ή/και
∆ιαχειριστή……….. ………..(συµπληρώνεται για Νοµικά Πρόσωπα)

2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός εργαζοµένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισµού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήµατος Β.
Σηµαντική σηµείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεµένες µε την
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασµούς τους και άλλα στοιχεία, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Στα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόµενων συνεργαζόµενων
επιχειρήσεων µε τις εν λόγω συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη
ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης
(1)
.
Παρόµοιες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται ως άµεσοι εταίροι
της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα "δελτίο εταιρικής σχέσης" πρέπει
συνεπώς να προστίθενται στο παράρτηµα Α.

(1) Ακόµη και εάν τα στοιχεία σχετικά µε µία επιχείρηση περιλαµβάνονται στους
ενοποιηµένους λογαριασµούς σε ποσοστό χαµηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο
6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρµόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν
λόγω άρθρο (ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήµατος Ι του
Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήµατος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
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