
 

1 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

Αθρηβή ζηοητεία ηες επητείρεζες 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία:………………………………………………………………..………..…  

Γηεύζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ………………………………….…………………………..………….. 

Αξηζ. κεηξώνπ ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….……………..…..…. 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (2) 

………………………………………...…………..…………………………………………………………….….. 

Σύπος ηες επητείρεζες (βιέπε επεμεγεηηθό ζεκείσκα) 

Σεκεηώζηε κε έλα ζηαπξό ηελ πεξίπησζε ή ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ε αηηνύζα 

επηρείξεζε:  

 

Αλεμάξηεηε επηρείξεζε 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαγξάθνληαη παξαθάησ πξνθύπηνπλ από ηνπο 

ινγαξηαζκνύο ηεο επηρείξεζεο θαη κόλνλ. Να 

ζπκπιεξσζεί κόλν ε δήισζε ρσξίο παξαξηήκαηα.  

 

Σπλεξγαδόκελε 

επηρείξεζε 

Να ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί  

ην παξάξηεκα (θαη ηα ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά 

δειηία). Σηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξσζεί ε δήισζε 

θαη ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκώλ λα 

κεηαθεξζεί ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη 

παξαθάησ. 

 

Σπλδεδεκέλε επηρείξεζε 
Τν απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκώλ λα κεηαθεξζεί 

ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ηοητεία γηα ηολ προζδηορηζκό ηες θαηεγορίας επητείρεζες 
 

Τα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε Παξάξηεκα Ι ηνπ ΔΚ 800/2008 ζρεηηθά κε ηνλ 

νξηζκό ησλ ΜΜΔ. 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (*): 

 

Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ (ΔΜΔ) 

 

Κύθινο εξγαζηώλ (**) Σύλνιν ηζνινγηζκνύ (**) 

 

 

  

(*)  Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα 

ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.  

      Σηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη 

λα πξνθύπηνπλ από αμηόπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο.  

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

________________________________________________________________________________ 

Προζοτή: Σε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ππάξρεη κεηαβνιή ησλ 

ζηνηρείσλ ε νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ηεο αηηνύζαο επηρείξεζεο 

(πνιύ κηθξή, κηθξή, κεζαία ή κεγάιε επηρείξεζε); 

       Ότη 

       Λαη [ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί δήισζε ζρεηηθά κε 

ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (3)] 

 

Τπογραθή 

Όλνκα θαη ηδηόηεηα ηνπ πξνζππνγξάθνληνο, πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθπξνζσπεί ηελ 

επηρείξεζε:  

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

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζεο δήισζεο θαζώο θαη ησλ ελδερόκελσλ 

παξαηεκάησλ ηεο είλαη αθξηβή. 

......................................(ηόπνο), .................................. (εκεξνκελία) 

Υπνγξαθή: 

___________ 

(
1
) Να προςδιοριςτεί από τα κράτη μζλη ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

(
2
) Πρόεδροσ («Chief executive»), Γενικόσ Διευθυντήσ ή αντίςτοιχη θζςη. 

(
3
) Άρθρο 4, παράγραφοσ 2 του Παραρτήματοσ Ι του ΕΚ 800/2008. 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΣΖ ΓΖΙΩΖ 

ΤΠΟΙΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΤΛΔΡΓΑΕΟΚΔΛΖ ή ΤΛΓΔΓΔΚΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Δπηζσλαπηόκελα παραρηήκαηα 

 Παξάξηεκα Α εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε (θαη 

ελδερόκελα ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 

 Παξάξηεκα Β εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (θαη 

ελδερόκελα ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 

 

Τποιογηζκός ηωλ ζηοητείωλ γηα ζσλεργαδόκελε ή ζσλδεδεκέλε επητείρεζε (1) 

(βιέπε επεμεγεκαηηθό ζεκείσκα) 
 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (2): 

 

 Αξηζκόο 

απαζρνινπκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κύθινο  

εξγαζηώλ (*) 

Σύλνιν 

ηζνινγηζκνύ (*) 

1. Σηνηρεία (2) ηεο αηηνύζαο 

επηρείξεζεο ή ησλ 

ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκώλ 

(κεηαθνξά από ηνλ πίλαθα Β(1) 

ηνπ παξαξηήκαηνο Β (3) 

   

2. Καη’ αλαινγία ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία (2) όισλ ησλ 

(ελδερνκέλσλ) ζπλεξγαδόκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (κεηαθνξά από 

ηνλ πίλαθα Α ηνπ παξαξηήκαηνο 

Α) 

   

3. Άζξνηζκα ζηνηρείσλ (2) όισλ 

ησλ (ελδερνκέλσλ) 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη 

ελνπνίεζεο ζηε γξακκή 

[κεηαθνξά από ηνλ πίλαθα Β(2) 

ηνπ παξαξηήκαηνο Β] 

   

Σύλνιν (4)      

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

(1) Αξζξν 6, παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ ΔΚ 800/2008. 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

(2) Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα 

ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Σηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ 

ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από αμηόπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο (άξζξν 4). 

(3) Τα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ, ππνινγίδνληαη 

κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη άιια ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή – εθόζνλ ππάξρνπλ – ηνπο 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλεηαη ε επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

(4) Τα απνηειέζκαηα ηεο γξακκήο «Σύλνιν» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο δήισζεο 

ζρεηηθά κε ηα «ηοητεία γηα ηολ προζδηορηζκό ηες θαηεγορίας ηες επητείρεζες». 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α 

 

σλεργαδόκελε επητείρεζε 

Γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» [έλα δειηίν γηα 

θάζε επηρείξεζε ζπλεξγαδόκελε κε ηελ αηηνύζα επηρείξεζε θαη γηα ηηο ζπλεξγαδόκελεο 

επηρεηξήζεηο ησλ ελδερόκελσλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δελ 

πεξηιακβάλνληαη αθόκε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο (1)], ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 

«πίλαθα εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ αθόινπζν ζπγθεθαιαησηηθό πίλαθα: 

 

Πίλαθας Α 

σλεργαδόκελε 
επητείρεζε (επωλσκία/ 

αθρηβή ζηοητεία 

Αρηζκός 
απαζτοιοσκέλωλ 

(ΔΚΔ) 

Θύθιος 
εργαζηώλ 

(*) 

ύλοιο 
ηζοιογηζκού 

(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

ύλοιο    

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

(1) Αθόκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνύο ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη 

παξόια απηά λα εθαξκόδεηαη ην πνζνζηό πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιόγσ άξζξν (νξηζκόο, άξζξν 6 

παξάγξαθνο 3 εδάθην 2). 

 

εκείωζε: Τα ζηνηρεία απηά είλαη ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνύ θαη’ αλαινγία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πνπ ζπκπιεξώλεηαη γηα θάζε άκεζα ή 

έκκεζα ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε. 

Τα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «ύλοιο» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηε 

γξακκή 2 (ζρεηηθά κε ηηο ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

δήισζεο. 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΓΔΙΣΗΟ ΔΣΑΗΡΗΘΖ ΥΔΖ 

 

1. Αθρηβή ζηοητεία ηες ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: ....................................................................................... 

Γηεύζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ........................................................................................ 

Αξηζκόο κεηξώνπ ή ΦΠΑ (1): ..................................................................... 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (2): 

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

 

2. Αθαζάρηζηα ζηοητεία ηες ελ ιόγω ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αρηζκός 
απαζτοιοσκέλωλ 

(ΔΚΔ) 

Θύθιος 
εργαζηώλ (*) 

ύλοιο ηζοιογηζκού 
(*) 

Αθαζάξηζηα ζηνηρεία 
   

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

 

εκείωζε: Απηά ηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πξνθύπηνπλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη άιια 

ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο, ή, εθόζνλ ππάξρνπλ, από ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνύο, ζηα νπνία πξνζηίζεηαη ην 100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

επηρεηξήζεσλ, εθηόο εάλ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ήδε 

βάζεη ελνπνίεζεο ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο (3). Δάλ ρξεηάδεηαη, 

πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα δειηία ζύλδεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

βάζεη ελνπνίεζεο.  

 

3. Τποιογηζκός θαη’ αλαιογία 

α) Αθξηβήο αλαθνξά ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο (4) πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε πνπ 

ζπκπιεξώλεη ηε δήισζε (ή από ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ε 

ζρέζε κε ηε ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε), ζηε ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δειηίνπ: 

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

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



 

7 
 

 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

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

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

Αλαθνξά θαη ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο (4) πνπ θαηέρεη ε ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δειηίνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ε δήισζε (ή 

ζηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε): 

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

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

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

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

β) Πξέπεη λα επηιεγεί ην πςειόηεξν πνζνζηό από ηα δύν πξνεγνύκελα πνζνζηά θαη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν πιαίζην. Τα 

απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία ππνινγηζκνύ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθας εηαηρηθής ζτέζες 

Πνζνζηό: ... Αρηζκός 
απαζτοιοσκέλωλ  

(ΔΚΔ) 

Θύθιος 
εργαζηώλ 

(*) 

ύλοιο ηζοιογηζκού 
(*) 

Απνηειέζκαηα θαη’ αλαινγία    

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

 

Τα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Α ηνπ παξαξηήκαηνο Α. 

(1) Να πξνζδηνξηζηεί από ηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(2) Πξόεδξνο («Chief executive»), Γεληθόο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

(3) Οξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 εδάθην 1. 

(4) Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηώκαηα ςήθνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ην 
πςειόηεξν πνζνζηό. Σην πνζνζηό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα 

επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (νξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 εδάθην 1). 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β 

σλδεδεκέλες επητεηρήζεης 

Α. Προζδηορηζκός ηες περίπηωζες ζηελ οποία σπάγεηαη ε αηηούζα επητείρεζε 

       Περίπηωζε 1: Η αηηνύζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ή 

πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο άιιεο 

ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο [πίλαθαο Β(1)]. 

Περίπηωζε 2: Η αηηνύζα επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο δελ θαηαξηίδνπλ 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο [πίλαθαο Β(2)]. 

εκαληηθή ζεκείωζε: Τα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

αηηνύζα επηρείξεζε πξνθύπηνπλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθόζνλ 

ππάξρνπλ, από ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο. Σηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξώλνληαη θαη’ 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερόκελσλ ζπλεξγαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ελ ιόγσ 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο αλάληε ή θαηάληε ηεο αηηνύζαο 

επηρείξεζεο, εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο (1). 

 

Β. Κέζοδοη σποιογηζκού αλάιογα κε ηελ περίπηωζε 

Περίπηωζε 1: Ωο βάζε ππνινγηζκνύ ρξεζηκνπνηνύληαη νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί. Να 

ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο Β(1) 
 

Πίλαθας Β (1) 

 Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ 
(ΔΜΔ) (*) 

Κύθινο 
εξγαζηώλ (**) 

Σύλνιν ηζνινγηζκνύ (**) 

Σύλνιν 
   

 

(*) Όηαλ ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο δελ θαίλεηαη ν αξηζκόο εξγαδνκέλσλ, ν αξηζκόο ηνπο 

ππνινγίδεηαη κε ηελ άζξνηζε ηνπ αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο 

ζπλδέεηαη ε αηηνύζα επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

Τα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «Σύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 1 ηνπ 

πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

σλεργαδόκελε επητείρεζε 

(επωλσκία/ αθρηβή ζηοητεία 

Γηεύζσλζε ηες 

εηαηρηθής έδρας 

Αρηζκός 

κεηρώοσ ή 
ΦΠΑ (*) 

Ολοκαηεπώλσκο θαη 

ηίηιος ηοσ ή ηωλ 
βαζηθώλ δηεσζσλόληωλ 

(**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

(*) Να πξνζδηνξηζηεί από ηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(**) Πξόεδξνο (Chief executive), Γεληθόο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

 

εκαληηθή ζεκείωζε: Οη ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο κηαο παξόκνηαο ζπλδεδεκέλεο 

επηρείξεζεο, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνύζαο επηρείξεζεο. Τα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» 

πξέπεη ζπλεπώο λα πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα Α. 

 

Περίπηωζε 2: Γηα θάζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ κέζσ 

άιισλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ), πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη έλα «δειηίν ζύλδεζεο» θαη 

λα γίλεηαη απιή άζξνηζε ησλ ινγαξηαζκώλ όισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα Β(2) παξαθάησ. 

Πίλαθας Β (2) 

Δπηρείξεζε αξηζ.: Αξηζκόο απαζρνινπκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κύθινο 

εξγαζηώλ (**) 

Σύλνιν 

ηζνινγηζκνύ (**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σύλνιν    

(*) λα πξνζηίζεηαη έλα «δειηίν ζύλδεζεο» αλά επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

Τα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «Σύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηε 

γξακκή 3 (ζρεηηθά κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο 

δήισζεο. 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΓΔΙΣΗΟ ΤΛΓΔΖ 

(κόλν γηα ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνλ 

πίλαθα Β) 

 

1. Αθρηβή ζηοητεία ηες επητείρεζες 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: 

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

Γηεύζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο : 

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

Αξηζ. κεηξώνπ ή ΦΠΑ (1) : 

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

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (2): 

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

 

2. ηοητεία ηες ελ ιόγω επητείρεζες 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκόο 
απαζρνινπκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κύθινο εξγαζηώλ 
(*) 

Σύλνιν ηζνινγηζκνύ 
(*) 

Σύλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

 

(1) Να πξνζδηνξηζηεί από ηα θξάηε κέιε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(2) Πξόεδξνο («Chief executive»), Γεληθόο Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε. 

(3) Αθόκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνύο ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη 

παξόια απηά λα εθαξκόδεηαη ην πνζνζηό πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιόγσ άξζξν (νξηζκόο, άξζξν 6 

παξάγξαθνο 3 εδάθην 2). 

 

Τα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ παξαξη. Β. 

 

εκαληηθή ζεκείωζε: Τα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

αηηνύζα επηρείξεζε πξνθύπηνπλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθόζνλ 

ππάξρνπλ, από ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο. Σηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξώλνληαη θαη’ 

αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερόκελσλ ζπλεξγαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ελ ιόγσ 
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Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο αλάληε ή θαηάληε ηεο αηηνύζαο 

επηρείξεζεο, εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο (3). 

Παξόκνηεο ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη εηαίξνη ηεο 

αηηνύζαο επηρείξεζεο. Τα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα «δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη ζπλεπώο λα 

πξνζηίζεληαη ζην παξάξηεκα Α. 

 


