
 Σελίδα 5 

1.4 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΣΗ Ω ΜΜΕ 
(Δήισζε ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα 2003/C118/03 ηεο Επηηξνπήο) 

 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  

Α.Φ.Μ.  

Γηεύζπλζε εηαηξηθήο 
έδξαο 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΠΟΛΖ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ 
(Web-site address) 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (Πξόεδξνο, Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

ΣΤΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  
(σε πεπίπτωση μη ανεξάπτητηρ επισείπησηρ 
σςμπληπώστε το Παπάπτημα τος παπόντορ) 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ 

   
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

Πεξίνδνο αλαθνξάο1  

Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κύθινο εξγαζηώλ (*) ύλνιν ηζνινγηζκνύ (*) 

   
 

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 
ππάξρεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ελδερνκέλσο 
λα επηθέξεη αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ηεο αηηνύζαο 
επηρείξεζεο ; 

ΝΑΗ2  ΟΥΗ  

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΚΑΗ 
ΤΠΟΓΡΑΦΟΝΣΟ ΣΖΝ ΓΖΛΩΖ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΠΟΛΖ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

Κηλεηό  

e-mail  

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο δήισζεο θαη ησλ ελδερόκελσλ παξαξηεκάησλ ηεο είλαη αθξηβή 

Σόπνο  

Ζκεξνκελία  

Τπνγξαθή λνκίκνπ εθπξνζώπνπ  

 

                                                 
1 Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε. ηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ 
επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη λα πξνθύπηνπλ από αμηόπηζηεο εθηηκήζεηοπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνύ έηνπο. 
2 ηελ πεξίπησζε απηή λα ζπκπιεξσζεί θαη επηζπλαθζεί δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΓΖΛΩΖ 

(ζσμπληρώνεηαι μόνο για ζσνεργαζόμενες ή ζσνδεδεμένες επιτειρήζεις) 
 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ Ζ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 
 
 

Περίοδος αλαθοράς 1:  

 Αρηζκός Δργαδοκέλωλ (ΔΜΔ) 
Κύθιος Δργαζηώλ  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

ύλοιο Ιζοιογηζκού  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

1. ηνηρεία 1 ηεο αηηνύζαο επηρείξεζεο 
ή ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκώλ 
(κεηαθνξά από ηνλ πίλαθα Β (1) ηνπ 
παξαξηήκαηνο Β3) 

   

2. Καη’ αλαινγία, ζπγθεληξσηηθά 
ζηνηρεία 1 όισλ ησλ (ελδερνκέλσλ) 
ζπλεξγαδόκελσλ επηρεηξήζεσλ 
(κεηαθνξά από ηνλ πίλαθα Α ηνπ 
παξαξηήκαηνο Α) 

   

3. Άζξνηζκα ζηνηρείσλ 1  όισλ ησλ 
(ελδερνκέλσλ) ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ 
πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 
ζηε γξακκή [κεηαθνξά από ηνλ 
πίλαθα Β (2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β] 

   

ύλοιο    

 

                                                 
3 Σα 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 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 
 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΖ 
 
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], ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζρεηηθνύ «πίλαθα εηαηξηθήο ζρέζεο» πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ αθόινπζν ζπγθεθαιαησηηθό πίλαθα: 

 
ΠΙΝΑΚΑ Α 

 
σλεργαδόκελε επητείρεζε 
(επωλσκία/αθρηβή ζηοητεία) 

Αρηζκός εργαδοκέλωλ (ΔΜΔ) Κύθιος εργαζηώλ  
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

ύλοιο Ιζοιογηζκού 
(ζε τηιηάδες εσρώ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

ΤΝΟΛΟ    

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «ύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 2 (ζρεηηθά κε ηηο 
ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 
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ΓΔΛΣΙΟ ΔΣΑΙΡΙΚΖ ΥΔΖ 
 

 
1. Αθρηβή ζηοητεία ηες ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 
 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  

Α.Φ.Μ.  

Γηεύζπλζε εηαηξηθήο 
έδξαο  

 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΠΟΛΖ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ 
(Web-site address) 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (Πξόεδξνο, Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

2. Αθαζάρηζηα ζηοητεία ηες ελ ιόγω  
ζσλεργαδόκελες επητείρεζες 
(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

Πεξίνδνο αλαθνξάο  

Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κύθινο εξγαζηώλ  
(*) 

ύλνιν ηζνινγηζκνύ  
(*) 

   
 

3. Τποιογηζκός θαη’ αλαιογία 
α)  
Αθξηβήο αλαθνξά ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε πνπ ζπκπιεξώλεη ηελ 
δήισζε (ή από ηελ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε κε ηελ 
ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε) ζηελ ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ 
παξόληνο δειηίνπ 

 

Αλαθνξά θαη ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο πνπ θαηέρεη ε ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί 
ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο δειηίνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ δήισζε (ή ζηελ 
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. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία ππνινγηζκνύ ζα κεηαθέξνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Πίλαθας εηαηρηθής ζτέζες 

Απνηειέζκαηα θαη’ αλαινγία 
 
(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

Πνζνζηό  

Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κύθινο εξγαζηώλ  
(*) 

ύλνιν ηζνινγηζκνύ  
(*) 

   

 
Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΙ 
 
 

Α. Προζδηορηζκός ηες περίπηωζες ζηελ οποία σπάγεηαη ε αηηούζα επητείρεζε 

Περίπηωζε 1. Ζ αηηνύζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ή πεξηιακβάλεηαη βάζεη 
ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο [πίλαθαο Β(1)] 

 

Περίπηωζε 2. Ζ αηηνύζα επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο δελ θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνύο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο [πίλαθαο Β(2)] 

 

Β. Μέζοδοη σποιογηζκού αλάιογα κε ηελ περίπηωζε 

Περίπηωζε 1 

Πίλαθας Β(1) 

 
Αξηζκόο 

εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 
Κύθινο εξγαζηώλ  

(*) 
ύλνιν ηζνινγηζκνύ  

(*) 

ύλνιν 
(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

   

 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «ύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 1 ηνπ πίλαθα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 

 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

πλδεδεκέλε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή ζηνηρεία) 

Γηεύζπλζε ηεο 
εηαηξηθήο έδξαο 

ΑΦΜ 
Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο 

ηνπ ή ησλ θύξησλ 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ 

Α.    

Β.    

Γ.    

Γ.    

Δ.    

Περίπηωζε 2 

Πίλαθας Β(2) 

Δπηρείξεζε αξηζ.:  Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) Κύθινο εξγαζηώλ (*) ύλνιν ηζνινγηζκνύ (*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

ύλνιν    

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «ύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηελ γξακκή 3 (ζρεηηθά κε ηηο 
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο 
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ΓΔΛΣΙΟ ΤΝΓΔΖ 
 

(κόλο γηα ηελ ζσλδεδεκέλε επητείρεζε ποσ δελ περηιακβάλεηαη βάζεη ελοποίεζες ζηολ πίλαθα Β) 
 

1. Αθρηβή ζηοητεία ηες επητείρεζες 
 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ  ΣΗΣΛΟ  

Α.Φ.Μ.  

Γηεύζπλζε εηαηξηθήο 
έδξαο 

ΟΓΟ - ΑΡΗΘΜΟ  

ΣΑΥ. ΚΩΓΗΚΑ  

ΠΟΛΖ  

ΝΟΜΟ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΣΖΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

E-mail  

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ 
(Web-site address) 

 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ ή ησλ θύξησλ 
δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ (Πξόεδξνο, Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ή αληίζηνηρε ζέζε) 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

Σίηινο Ολνκαηεπώλπκν 

  
 

2. ηοητεία ηες ελ ιόγω επητείρεζες 
 

 
Πεξίνδνο αλαθνξάο  

Αξηζκόο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κύθινο εξγαζηώλ  
(*) 

ύλνιν ηζνινγηζκνύ  
(*) 

ύλνιν 
(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

   

 
Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο «ύλνιν» ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΘΚΟ ΗΜΕΘΩΜΑ 

ΥΕΣΘΚΑ ΜΕ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΠΟΤ ΤΝΕΚΣΘΜΩΝΣΑΘ ΓΘΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΣΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΣΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΣΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΠΟΩΝ 

Θ. ΣΤΠΟΘ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ 

Ο νξηζκόο ησλ ΜΜΕ (*) θάλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηξηώλ ηύπσλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ησλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξνύλ κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, ζηα δηθαηώκαηα ςήθνπ ή δηθαηώκαηνο άζθεζεο θπξηαξρηθήο 

επηξξνήο (2). 

Τύπορ 1: ανεξάπηεηε επησείπεζε 

Απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε. Πξόθεηηαη απιά γηα όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηνπο άιινπο δύν ηύπνπο 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζηηο ζπλεξγαδόκελεο ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο. 

Η αηηνύζα επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε εάλ: 

— δελ έρεη ζπκκεηνρή 25 % (3) ή πεξηζζόηεξν ζε άιιε επηρείξεζε, 

— ην 25 % (3) ή πεξηζζόηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο δελ αλήθεη ζε κία άιιε επηρείξεζε ή ζε δεκόζην νξγαληζκό ή από θνηλνύ ζε 

πνιιέο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή ζε δεκόζηνπο νξγαληζκνύο, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ (4), 

— δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο νύηε πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο επηρείξεζεο πνπ θαηαξηίδεη 

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο θαη ζπλεπώο δελ είλαη ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (5). 

Τύπορ 2: ζςνεπγαδόμενε επησείπεζε 

Ο ηύπνο απηόο αληηπξνζσπεύεη ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνύλ ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξηθέο 

ζρέζεηο, ρσξίο όκσο ε κία λα αζθεί ζεκαληηθό άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ζηελ άιιε. Είλαη ζπλεξγαδόκελεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δελ είλαη αλεμάξηεηεο αιιά νύηε θαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. 

Η αηηνύζα επηρείξεζε είλαη ζπλεξγαδόκελε κε κία άιιε εάλ: 

— θαηέρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεηαμύ 25 % (3) θαη 50 % (3) ζ' απηήλ, 

— ή εάλ ε άιιε επηρείξεζε θαηέρεη πνζνζηό ζπκκεηνρήο κεηαμύ 25 % (3) θαη 50 % (3) ζηελ αηηνύζα επηρείξεζε, 

— θαη ε αηηνύζα επηρείξεζε δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ζηνπο νπνίνπο λα πεξηιακβάλεηαη ε άιιε 

επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο νύηε πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνύο απηήο ηεο άιιεο επηρείξεζεο 

ή κίαο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηειεπηαία απηή (5). 

Τύπορ 3: ζςνδεδεμένε επησείπεζε 

Απηόο ν ηύπνο αληηζηνηρεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ όκηιν, κέζσ ηνπ άκεζνπ ή 

έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (αθόκε θαη κέζσ ζπκθσληώλ ή ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο κέζσ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέηνρνη), ή κέζσ ηεο ηθαλόηεηαο άζθεζεο θπξηαξρηθήο επηξξνήο ζε κία 

επηρείξεζε. Πξόθεηηαη ινηπόλ γηα πην ζπάληεο πεξηπηώζεηο πνπ δηαθξίλνληαη θαηά θαλόλα ζαθέζηαηα από ηνπο δύν 

πξναλαθεξόκελνπο ηύπνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλαληήζνπλ νη επηρεηξήζεηο δπζθνιίεο εξκελείαο, ε Επξσπατθή Επηηξνπή όξηζε απηόλ ηνλ ηύπν 

επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο, εθόζνλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ νξηζκνύ, ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην πξώην άξζξν ηεο νδεγίαο 83/349/ΕΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Θνπλίνπ 1983, ζρεηηθά κε ηνπο ελνπνηεκέλνπο 

ινγαξηαζκνύο (6), ε νπνία εθαξκόδεηαη εδώ θαη αξθεηά ρξόληα. 

πλεπώο, κία επηρείξεζε γλσξίδεη θαηά θαλόλα ακέζσο εάλ είλαη ζπλδεδεκέλε, εθόζνλ ππνρξενύηαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο ελ 

ιόγσ νδεγίαο λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ή πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνύο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ ππνρξενύηαη λα θαηαξηίδεη παξόκνηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο. 



Σελίδα 12 

Οη δύν κνλαδηθέο θαη ζπάληεο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο κία επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλδεδεκέλε ελώ δελ 

ππνρξενύηαη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο πεξηγξάθνληαη ζηηο δύν πξώηεο παξαγξάθνπο ηεο ππνζεκείσζεο 5 

ζην ηέινο ην παξόληνο επεμεγεκαηηθνύ ζεκεηώκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη εάλ πιεξνί 

θάπνηνλ από ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ νξηζκνύ. 

ΘΘ. Ο ΑΡΘΘΜΟ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘ ΟΘ ΕΣΗΘΕ ΜΟΝΑΔΕ ΕΡΓΑΘΩΝ (7) 

Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο (ΕΜΕ). 

Ποηοη λαμβάνονηαη ςπότε ζηον ςπολογηζμό ηος απηζμού ηυν επγαδομένυν; 

— Οη κηζζσηνί ηεο εμεηαδόκελεο επηρείξεζεο, 

— ηα πξόζσπα πνπ εξγάδνληαη γηα απηή ηελ επηρείξεζε, πνπ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε απηή θαη εμνκνηνύληαη πξνο 

κηζζσηνύο κε βάζε ην εζληθό δίθαην, 

— νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, 

— νη κέηνρνη πνπ απαζρνινύληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ επηρείξεζε θαη έρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε από απηή. 

Οη αζθνύκελνη ή νη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ζύκβαζεο άζθεζεο ή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο δελ ππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πώρ ςπολογίδεηαη ο απηζμόρ ηυν επγαδομένυν; 

Μία ΕΜΕ αληηζηνηρεί ζε έλα πξόζσπν πνπ έρεη εξγαζηεί ζηελ επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο κε πιήξε 

απαζρόιεζε θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ έηνπο. Ο αξηζκόο εθθξάδεηαη ζε ΕΜΕ. 

Η εξγαζία πξνζώπσλ πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί κε θαζεζηώο κεξηθήο 

απαζρόιεζεο, αλεμαξηήησο δηάξθεηαο, ή ε επνρηαθή εξγαζία, ππνινγίδνληαη ζε θιάζκαηα ΕΜΕ. 

Η δηάξθεηα ησλ αδεηώλ κεηξόηεηαο ή γνληθώλ αδεηώλ δελ ππνινγίδεηαη. 

 

 

(1) Σηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, ν όξνο «νξηζκόο» αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ηεο ζύζηαζεο 2003/361/ΕΚ ηεο Επηηξνπήο πνπ αθνξά ηνλ νξηζκό ησλ ΜΜΕ. 

(2) Οξηζκόο, άξζξν 3. 

(3) 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 θάζε επηρείξεζε πνπ 
είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε κεηέρνπζα επηρείξεζε (νξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 2). 

(4) Μία επηρείξεζε κπνξεί σζηόζν λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη αλεμάξηεηε εάλ ην θαηώηαην όξην ηνπ 25 % θαιύπηεηαη ή  
ππεξθαιύπηεηαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ παξαθάησ θαηεγνξηώλ επελδπηώλ (εθόζνλ απηνί δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ αηηνύζα 
επηρείξεζε): 

α) δεκόζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρώλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ, θπζηθά πξόζσπα ή νκάδεο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζπζηεκαηηθά ζε επελδύζεηο επηρεηξεκαηηθνύ θεθαιαίνπ («άγγεινη επηρεηξήζεσλ») θαη πνπ επελδύνπλ ίδηα θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 
επηρεηξήζεηο, εθόζνλ νη ζπλνιηθέο επελδύζεηο ησλ ελ ιόγσ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ 1 250 000 επξώ, 

β) παλεπηζηήκηα ή ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ, 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

(Οξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 2, εδάθην 2). 

(5) — Εάλ ε εηαηξηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο πνπ πξνβιέπεη απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηάξ 
ηηζεο παξνκνίσλ ινγαξηαζκώλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο έβδνκεο νδεγίαο 83/349/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ε επηρείξεζε νθείιεη σζηόζν λα δηεπθξηλίδεη όηη 
δελ πιεξνί θάπνηνλ από ηνπο νξνύο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ νξηζκνύ. 

— Υπάξρνπλ νξηζκέλεο πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο όπνπ κία επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπλδεδεκέλε κε κία άιιε κέζσ ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ ή 

νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ελεξγνύλ από θνηλνύ (νξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 3)· 

— Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ε ζρεηηθά ζπάληα πεξίπησζε κία επηρείξεζε λα θαηαξηίδεη κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ρσξίο 
λα ηεο επηβάιιεηαη παξόκνηα ππνρξέσζε από ηελ πξναλαθεξόκελε έβδνκε νδεγία. Σηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθά 
ζπλδεδεκέλε θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη είλαη κνλό ζπλεξγαδόκελε. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ κία επηρείξεζε είλαη ζπλδεδεκέλε ή όρη, πξέπεη λα εμαθξηβώλεηαη ζε θάζε κία από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο εάλ ε επηρείξεζε 
πιεξνί ή όρη θάπνηνλ από ηνπο νξνύο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 3 ηνπ νξηζκνύ, ελδερνκέλσο κέζσ ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ ή νκάδαο 
θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ελεξγνύλ από θνηλνύ. 

(6) Έβδνκε νδεγία 83/349/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ βαζηδόκελε ζην άξζξν 54 παξάγξαθνο 3 ζηνηρείν δ) ηεο ζπλζήθεο γηα ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο (ΕΕ 
L 193 ηεο 18.7.1983, ζ. 1), όπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηελ νδεγία2001/65/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ 1 283 ηεο 
27.10.2001, ζ. 28). 

(7) Οξηζκόο, άξζξν 5. 


