ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
A’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ και ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

•
Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι
ακριβή και αληθή.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του Οδηγού του
Προγράµµατος.
•

Η επιχείρηση µε ΑΦΜ ………….έχει υποβάλλει µόνο µία πρόταση στο παρόν Πρόγραµµα.

•
Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των
δαπανών όπως ορίζεται στον Οδηγό Εφαρµογής.
•
Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεµεί σε βάρος
της ανάκτηση καταβληθείσας δηµόσιας επιχορήγησης.
•
Η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2.1 σηµεία 9,10
και 11 των Κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 για τον ορισµό της
Προβληµατικής Επιχείρησης.
•

Η επένδυση υλοποιείται / δεν υλοποιείται σε Περιοχή ΟΠΑΑΧ (επιλέγουµε ανάλογα).

•
Το Φυσικό Πρόσωπο φορέας της επένδυσης και τα µέλη του νοικοκυριού του έχουν / δεν έχουν τη γεωργική
ιδιότητα και είναι / δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Η επιχείρηση δεν λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε µορφής), δεν αποτελεί
κοινοπραξία (άρθρο 2 παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν είναι αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία.
•

∆εν εκκρεµεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης.

•
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης συµφωνούν
στη δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δηµόσιας
χρηµατοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της
ΕΥ∆ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ του

Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση
των δηλωθέντων από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου µε τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοαριακό σύτησµα TAXIS και
ατα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον
ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα λαµβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία
µε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήµατα
τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη
δήλωσή του, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη
ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
•
Η επιχείρηση είναι ενηµερωµένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρµονισµένη και υπακούει στους
περιορισµούς σχετικά µε τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισµοί που διέπουν τον παρόντα
Οδηγό.
•
Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσµεύεται ότι θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των
ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές πρόσβασης
µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως
ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
•
Η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή
νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την
ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των
ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
(ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
∆ΗΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΕΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή
ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ)
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι δεν συµµετείχαν ως εταίροι/
µέτοχοι σε επιχείρηση, η οποία έκλεισε το προηγούµενο δωδεκάµηνο και δραστηριοποιούταν στην ίδια σχετική
αγορά ή σε όµορες αγορές σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ).
Ηµεροµηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση/
-ΟΝόµιµος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

A’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο
Mητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός
∆ελτίου
Ταυτότητας:

Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ
:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):

•
Όλα τα αναγραφόµενα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στη φυσική µορφή του εντύπου υποβολής πρότασης
καθώς και όλα τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της πρότασης είναι
ακριβή και αληθή.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης έχουν λάβει σαφή γνώση του περιεχοµένου του
Οδηγού.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεν µπορούν να υποβάλλουν παραπάνω από µια
πρόταση ανά εταίρο στην κατηγορία υπό σύστασης.
•
Το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ή µέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαµβάνει δεν έχουν
χρηµατοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηµατοδότησης σε άλλο πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•
∆εν πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες που αφορούν στο έργο πριν από το χρόνο έναρξης επιλεξιµότητας των
δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον οδηγό εφαρµογής.
•

Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι η επιχείρηση που θα συσταθεί θα

•

Η επένδυση υλοποιείται / δεν υλοποιείται σε Περιοχή ΟΠΑΑΧ (επιλέγουµε ανάλογα).

•
Το Φυσικό Πρόσωπο φορέας της επένδυσης και τα µέλη του νοικοκυριού του έχουν / δεν έχουν τη γεωργική
ιδιότητα και είναι / δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ (επιλέγουµε ανάλογα).
•
Η επιχείρηση που θα συσταθεί δεν θα λειτουργεί µε τη µορφή της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε
µορφής), δεν θα αποτελεί κοινοπραξία (άρθρο 2 παράγραφος 2 ΚΒΣ) και δεν θα είναι αστική µη κερδοσκοπική
εταιρεία.
•
Σε περίπτωση έγκρισης της χρηµατοδότησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι
της επιχείρησης συµφωνούν στη δηµοσίευση της επωνυµίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του
ποσού της δηµόσιας χρηµατοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά (τουλάχιστον
στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ www.antagonistikotita.gr) ή µε άλλο τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος
2 στοιχείο δ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1828/2006.
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης αποδέχονται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την
εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται
στην πρόταση του επενδυτικού σχεδίου µε τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοαριακό σύτησµα TAXIS και
ατα συστήµατα των ασφαλιστικών οργανισµών.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι τα µηνύµατα που θα αποστέλλονται µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ειδικότερα της διεύθυνσης email που έχει δηλωθεί στο έντυπο υποβολής προς τον

ΕΦΕΠΑΕ ή/και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και όσα λαµβάνονται από αυτούς επέχουν θέση επίσηµων εγγράφων.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της επιχείρησης αποδέχονται ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία
µε τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ αναφορικά µε την εξέλιξη και ολοκλήρωση της επένδυσης (αιτήµατα
τροποποίησης, εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης κλπ) δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (on screen) µέσω
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ και τον ΕΦΕΠΑΕ.
•
Η επιχείρηση είναι ενηµερωµένη και η πρόταση που υποβάλει είναι εναρµονισµένη και υπακούει στους
περιορισµούς σχετικά µε τη σώρευση ενισχύσεων που προβλέπουν οι Κανονισµοί που διέπουν τον παρόντα
Οδηγό.
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης αποδέχονται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης
ανακριβειών στη δήλωσή του, µετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθεί να επιστρέψει
έντοκα τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
•
Η επιχείρηση που θα συσταθεί θα µεριµνήσει για την ελαχιστοποίηση των εµποδίων πρόσβασης των ατόµων
µε αναπηρία (ΑµεΑ) στις νέες εγκαταστάσεις αυτής υλοποιώντας τις απαραίτητες υποδοµές πρόσβασης µέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσης. Ως υποδοµές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδοµές όσο και οι ηλεκτρονικές
εφαρµογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρµογές όπως
ηλεκτρονικά σηµεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
•
Ο επιχειρηµατίας /οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι η επιχείρηση θα λειτουργεί
νόµιµα, δηλαδή θα έχει κατά την ολοκλήρωση του έργου την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την
υποβληθείσα στον αρµόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρµόδιο
Επιµελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόµου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, µε τους περιορισµούς που
προβλέπονται στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού του Προγράµµατος
•
Η επιχείρηση θα προσκοµίσει, προκειµένου να ληφθεί οποιοδήποτε µέρος της επιχορήγησης, (ενδιάµεση
καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου εφόσον ανήκει στην
κυριότητά της, ή παραχώρηση χρήσης ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή νόµιµη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου
για χρονικό διάστηµα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της
επένδυσης, ενώ σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου η διάρκεια των ως άνω θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη
από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
•
Ο επιχειρηµατίας / οι εταίροι της υπό σύσταση επιχείρησης δεσµεύονται ότι δεν συµµετείχαν ως εταίροι/
µέτοχοι σε επιχείρηση , η οποία έκλεισε το προηγούµενο δωδεκάµηνο και δραστηριοποιούταν στην ίδια σχετική
αγορά ή σε όµορες αγορές σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΙΙ άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008. (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ)

Ηµεροµηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση/
-ΟΝόµιµος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

B’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο
Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Τηλ:

Αριθµός ∆ελτίου
Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Αρ.
Τηλεοµοιοτύπου
(Fax):
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ
:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

Β.1:
•

Η επιχείρηση λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή

•

Η επιχείρηση λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική µονάδα (οντότητα)» από κοινού µε άλλες
επιχειρήσεις . (Στην έννοια της «ενιαίας οικονοµικής µονάδας » περιλαµβάνονται και οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα V του
παρόντος). Επίσης περιλαµβάνονται και συνεργαζόµενες, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα
V του παρόντος ή άλλες επιχειρήσεις εφόσον συντρέχουν µία ή περισσότερες προϋποθέσεις που
αναφέρονται κάτω από τον Πίνακα 4 µε στοιχεία i. έως και vi. Στην περίπτωση αυτή
συµπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεµία από τις ως άνω επιχειρήσεις µε
τις οποίες συνδέεται η αιτούσα :

Πίνακας 4: Επιχειρήσεις µε τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως «ενιαία οικονοµική
µονάδα».
Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

ΑΑ Επιχείρησης

Ο αύξων αριθµός της επιχείρησης µε την
οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια
περιλαµβάνονται και οι
συνδεδεµένες/συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις)

Επωνυµία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.∆. Επιχείρησης
Ποσοστό Συµµετοχής

0-100

Επώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου
Όνοµα Νοµίµου Εκπροσώπου
Πατρώνυµο Νοµίµου
Εκπροσώπου
Α.Φ.Μ. Νοµίµου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νοµίµου
Εκπροσώπου

Α.∆.Τ. ή Ισοδύναµο

Θέση στην Επιχείρηση Νοµίµου
Εκπροσώπου

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η αιτούσα
λειτουργεί ως ενιαία οικονοµική µονάδα, απαιτείται επιπλέον, η προσκόµιση των Πρακτικού
Γενικής Συνέλευσης του φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Α.Ε.), ή καταστατικού του
φορέα της επένδυσης (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναµου εγγράφου
(συµβάσεις, µετοχολόγιο, ισολογισµοί, δηλώσεις, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνύει ένα ή
περισσότερα από τα κατωτέρω:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Την ύπαρξη µιας νοµικής προσωπικότητας.
Την ύπαρξη µόνιµης και ενιαίας οικονοµικής διαχείρισης και στρατηγικής.
Την υιοθέτηση της δοµής µιας εταιρείας εισηγµένης σε δύο χρηµατιστήρια.
Την εσωτερική αντιστάθµιση κερδών και ζηµιών ή τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των
διαφόρων επιχειρήσεων του οµίλου.
Την από κοινού ευθύνη των επιχειρήσεων ή την κατανοµή των εξωτερικών κινδύνων
µεταξύ τους.
Τις αµοιβαίες συµµετοχές στο κεφάλαιο µεταξύ των επιχειρήσεων που αποτελούν την
οικονοµική µονάδα.
Τη σχέση της αιτούσας µε άλλες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες
µε αυτήν.

Β.2:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε
αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την
αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της ενίσχυσης
κατά τα
τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα οικονοµικά έτη)
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος de
minimis.

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de
minimis (πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η
επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.

Πίνακας 5: Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ

Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από
το/την
οποίο/α η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2011 και
µετά) και
φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθµός
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
αριθµός
σύµβασης ή
άλλου
εγγράφου µε το
οποίο
τεκµηριώνεται
η λήψη του
έννοµου
δικαιώµατος.

Ηµ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ηµεροµηνία
λήψης του
έννοµου
δικαιώµατος.

Ποσό δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που
αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγµατικά
στην επιχείρηση.

Ηµ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.

Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της
Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννοµου δικαιώµατος λήψης
της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρµόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που η
επιχείρηση λαµβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονοµικού έτους, όσο και των δύο
προηγούµενων οικονοµικών ετών προκειµένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση
του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον
υπολογισµό του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των
ανωτέρω αποφάσεων.

Β.3:
•

Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που η αιτούσα, καθώς και οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννοµο δικαίωµα λήψης της
ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη (τρέχον οικονοµικό έτος και τα δύο προηγούµενα
οικονοµικά έτη) από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει
οιουδήποτε άλλου καθεστώτος

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος που δεν εµπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (πρόγραµµα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν
µε ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καµία ενίσχυση, θα το
αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.

Πίνακας 6: Πίνακας Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες
δαπάνες

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ , ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι ενισχύσεις που έχουν ληφθεί βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία
οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/
∆ράση από
το οποίο η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννοµο
δικαίωµα
λήψης της
ενίσχυσης
(από
1/1/2011
και µετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθµός και
ηµεροµηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ηµεροµηνία
λήψης του
έννοµου
δικαιώµατος

Ίδιες
δαπάνες
που
απετέλεσαν
αντικείµενο
ενίσχυσης
δυνάµει
άλλου
καθεστώτος

Ποσό δηµόσιας
χρηµατοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό ∆ηµόσιας
Χρηµατοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγµατικά
στην επιχείρηση.

Ηµ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηµατοδότησης.

Επωνυµία
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
∆ικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

(***) Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία δηµόσιας χρηµατοδότησης θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης
του έννοµου δικαιώµατος λήψης της ενίσχυσης

Β.4:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συµπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί
από την αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως
ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα
επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες
(πρόγραµµα, φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση).

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συµπεριληφθεί σε
επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση, καθώς και από τις επιχειρήσεις
που λειτουργούν µαζί µε αυτήν ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι
συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει
καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες (πρόγραµµα,
φορέας επιδότησης, ηµεροµηνία υποβολής αίτησης, αιτούµενη επιχορήγηση).

Πίνακας 7: Πίνακας αιτούµενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε
στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες
επιλέξιµες δαπάνες
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για
οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες.
Στον Πίνακα συµπληρώνονται και οι αιτούµενες ενισχύσεις βάσει του προσωρινού καθεστώτος (2009/C83/01)
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές µε την οποία η αιτούσα λειτουργεί
ως ενιαία οικονοµική µονάδα (στην έννοια περιλαµβάνονται οι συνδεδεµένες µε την αιτούσα επιχειρήσεις).
Πρόγραµµα/
Μέτρο/ ∆ράση στο
οποίο/α η
επιχείρηση έχει
υποβάλλει πρόταση
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης

•

Ηµ/νία Υποβολής
επενδυτικής
πρότασης

Ποσό αιτούµενης
δηµόσιας
χρηµατοδότησης

Επωνυµία ∆ικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ ∆ικαιούχου της
Ενίσχυσης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή µου µετά την ένταξη του έργου το έργο θα
απενταχθεί και θα κληθώ να επιστρέψω εντόκως τη ληφθείσα δηµόσια χρηµατοδότηση.
Ηµεροµηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση / Συνεργασία

-ΟΝόµιµος εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία Νόµιµου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία: ……………………………………..…………………………….
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. µητρώου ή ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….………………..
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σηµείωµα)
Σηµειώστε µε ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες
υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση:

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

Συνδεδεµένη επιχείρηση

το αποτέλεσµα των υπολογισµών να
µεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται
παρακάτω

Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύµφωνα µε Παράρτηµα Ι του ΕΚ 800/2008
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθµός απασχολουµένων
(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.

_________________________________________________________
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

[σ’ αυτή την περίπτωση, να συµπληρωθεί και να
επισυναφθεί δήλωση σχετικά µε την προηγούµενη
διαχειριστική χρήση (3)]
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:
___________
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήµατος Ι του ΕΚ 800/2008.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόµενα παραρτήµατα
-

Παράρτηµα Α
συνεργαζόµενη
δελτία)

εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον µία
επιχείρηση (και ενδεχόµενα συµπληρωµατικά

-

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

Υπολογισµός των στοιχείων για συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη
επιχείρηση (1) (βλέπε επεξηγηµατικό σηµείωµα)
Περίοδος αναφοράς (2):

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 (4)

Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο
ισολογισµού
(*)

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήµατος Ι του ΕΚ 800/2008.
(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 (άρθρο 4).

(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.
(4)Τα αποτελέσµατα της γραµµής «Σύνολο» πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης
σχετικά µε τα «Στοιχεία για τον προσδιορισµό της κατηγορίας της επιχείρησης».

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
απασχολουµένων

Κύκλος
εργασιών

Σύνολο
ισολογισµού

(ΕΜΕ)

(*)

(*)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(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).

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.

∆ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόµενης επιχείρησης
Επωνυµία ή εταιρική επωνυµία:
.............................................................................
∆ιεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................
Αριθµός µητρώου ή ΦΠΑ (1):
.....................................................................
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόµενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(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 (3). 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 (4) 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 (4) που κατέχει η συνεργαζόµενη
επιχείρηση που αποτελεί το αντικείµενο του παρόντος δελτίου στην
επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεµένη επιχείρηση):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
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
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισµού
(*)

Αποτελέσµατα κατ’
αναλογία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήµατος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) 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).

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).
Β. Μέθοδοι υπολογισµού ανάλογα µε την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισµού χρησιµοποιούνται οι ενοποιηµένοι
λογαριασµοί. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)
Αριθµός
απασχολουµένων
(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
µεταφέρονται στη γραµµή 1 του πίνακα του παραρτήµατος της δήλωσης.

Προσδιορισµός των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνεργαζόµενη επιχείρηση
(επωνυµία/ ακριβή
στοιχεία

∆ιεύθυνση
της εταιρικής
έδρας

Αριθµός
µητρώου
ή ΦΠΑ
(*)

Ονοµατεπώνυµο
και τίτλος του ή
των βασικών
διευθυνόντων
(**)

Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.

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.
(1) Ορισµός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.
Πίνακας Β (2)
Επιχείρηση αριθ.:

Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(**)

Σύνολο
ισολογισµού
(**)

1. (*)
2. (*)
3. (*)
4. (*)
5. (*)
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.

∆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 ή ΦΠΑ (1)
:
..............................................................................
Ονοµατεπώνυµο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
............
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθµός
απασχολουµένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισµού
(*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός ∆ιευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) 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).

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να µεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. 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 (3).
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.

