∆ιευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής
Γενικά:
1. Οι ΟΤ∆ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
σύμφωνα με τη Στρατηγική Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
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.
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Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας:
1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κριτήριο 2.5) μπορούν να γίνουν
αποδεκτά: τίτλοι κυριότητας (συμβόλαιο πώλησης, δωρεά, γονική παροχή, δικαστική
απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας, κληρονομική διαδοχή κ.λπ.), οι οποίοι θα
συνοδεύονται από πιστοποιητικά από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ιδιοκτησίας και
μεταγραφής, πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο, σύμβαση χρησιδανείου, σύμβαση
παραχώρησης χρήσης ή και 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 υποβολής
αίτησης για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα και πιστοποιητικό μεταγραφής. 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
υποβολής της αίτησης και στην περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική
διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί
εν συνεχεία στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά
διαστήματα πρέπει να τηρούνται για συμβάσεις χρησιδανείου ή συμβάσεις
παραχώρησης χρήσης.
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 επικαρπωτή 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 ένορκη βεβαίωση στην οποία
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, βιβλία 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. Η δήλωση
διαμορφώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.
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 50% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές
δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα
δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης
πάνω από 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης τους, ή

o

Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές
δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία 3

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

Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν ενδιαφέρον για δανειοδότηση
του υποψηφίου, στην περίπτωση που μέρος της πρότασης θα καλυφθεί με δάνειο,

o

Βεβαιώσεις καταθέσεων,

o

Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι,

o

Προσύμφωνα πώλησης ακινήτων,

o

Για εταιρείες:

o

-

ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή φορολογικές δηλώσεις τελευταίας
κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία
ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή,

-

δυνατότητα αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου. Για το σκοπό
αυτό υποβάλλεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα.

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 έναν τουλάχιστον από τους 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.
9. Η συμμετοχή σε δίκτυο αποδεικνύεται με Υπεύθυνη ∆ήλωση ή πιστοποιητικό ένταξης
σε περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ήδη μέλος.
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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. 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
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"

6

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.
4. 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:
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
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ΣΚ ανά ΘΑ
≤ 100000
≤ 200000
>200000

Βαθμός
0,5
0,25
0

ΣΚ ανά ΘΑ
≤ 60000
≤ 90000
>90000

Βαθμός
0,5
0,25
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
απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργία των θέσεων
απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση.

5. 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.
6. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου "Σκοπιμότητα της πρότασης" στην περίπτωση της
δράσης L321-1, η κλιμάκωση της βαθμολογίας των υποκριτηρίων Γ1.1 και Γ1.2
διαμορφώνεται από 0 έως 0,3.
7. 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.
8. 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.
9. Για το κριτήριο πρόσθετης πριμοδότησης "Ο υποψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου
L311 έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον
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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.
10. Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 "Παραγωγή προϊόντων ποιότητας" και Γ2.3
"Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων" του υπομέτρου L123β 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.

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.

11. Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής καθορίζεται από την ΟΤ∆, λαμβάνοντας υπόψη
την ενδεικτική βαρύτητα κάθε κριτηρίου που αναφέρεται στους πίνακες εξειδίκευσής
τους.
12. 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
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.
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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.

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.
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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
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.

14

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 (*)

1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή
των ενοποιημένων λογαριασμών
(μεταφορά από τον πίνακα Β(1) του
παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία (2)
όλων των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α
του παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) 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.

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

Α.
Β.
Γ.
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Αριθμός μητρώου
και ΑΦΜ

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

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.
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∆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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