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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L123 - ΓΡΑΖ L123α 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 
ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Α1 
Πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηόηεηαο 

0-1 4%   

  πιήξεο θάθεινο 1     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0     

Α2 Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 0-1 15% 

κειέηεο, άδεηεο, 

πξσηνθνιιεκέλεο αηηήζεηο 

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ 
θαη ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

1   

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 
0,51-
0,75 

  

  
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   

  αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 0   

Β1 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία / εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε 0-1 4% 

  

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 

θαηάιιειε βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

έλαξμε επηηεδεχκαηνο, 

θαηαζηαηηθφ 

Β1.1 
πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ζε αληηθείκελν 
ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

0-0,4   

  θαζφινπ 0   

  έσο 2 ρξφληα 0,1   

  έσο 5 ρξφληα 0,2   

  πάλσ απφ 5 ρξφληα 0,4   

Β1.2 
χπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ ΔΠΑ, ΙΔΚ, ΑΔΙ, ΣΔΙ) ζρεηηθνχ κε 
ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

0/0,4   
επηθπξσκέλα αληίγξαθα 
ηίηισλ ζπνπδψλ 

Β1.3 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 75 σξψλ ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν 

0/0,2   
βεβαίσζε πηζηνπνηεκέλνπ 
ΚΔΚ 

Β2 
Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή εζληθώλ 
εληζρύζεσλ 

0/1 2% ππεχζπλε δήισζε 

Β3 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 0/1 5%   

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 0/1   
αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο 0/1   
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιν ηνπο γπλαίθεο 

0/1   
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

Β4 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 0/1 5%   

  
ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 30 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) 

0/1   
αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην 
ζχλνιφ ηνπο  λένη ≤ 30 εηψλ 

0/1   
αληίγξαθα ηαπηνηήησλ ή 
δηαβαηεξίνπ, θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην θαηαζηαηηθνχ 

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 10%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5     

Γ2 Πνηόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 12%   

Γ2.1 
ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο (π.ρ. Σνπηθά χκθσλα 
Πνηφηεηαο) θαη ζπκκεηνρή ζε δίθηπα νκνεηδψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

0/0,2     
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Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 
ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Γ2.2 παξαγσγή πξντφλησλ πνηφηεηαο 0-0,4   

απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ ησλ 
πξντφλησλ 

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξαγσγή πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ, 
ΟΠΑ ή δσηθψλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ εηδηθέο εθηξνθέο 
ή νίλνπο ΟΠΑΠ ή ηνπηθνχο νίλνπο ή πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50% ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

0,4   

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξαγσγή πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ, 
ΟΠΑ ή δσηθψλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ εηδηθέο εθηξνθέο 
ή νίλνπο ΟΠΑΠ ή ηνπηθνχο νίλνπο ή πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 30% θαη έσο 50% ησλ 
παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

0,3   

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξαγσγή πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ, 
ΟΠΑ ή δσηθψλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ εηδηθέο εθηξνθέο 
ή νίλνπο ΟΠΑΠ ή ηνπηθνχο νίλνπο ή πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 10% θαη κέρξη 30% ησλ 
παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

0,2   

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ παξαγσγή πξντφλησλ ΠΟΠ, ΠΓΔ, 
ΟΠΑ ή δσηθψλ πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ απφ εηδηθέο εθηξνθέο 
ή νίλνπο ΟΠΑΠ ή ηνπηθνχο νίλνπο ή πξντφλησλ πνπ 
παξάγνληαη κε ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζε 
πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 10% ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

0   

Γ2.3 επεμεξγαζία βηνινγηθψλ πξψησλ πιψλ 0-0,4   

απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ ησλ πξψησλ 
πιψλ 

  
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πξντφλησλ βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 50% ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ 

0,4   

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πξντφλησλ βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 
ίζν ηνπ 30% θαη έσο 50% ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ 
πιψλ 

0,3   

  

πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πξντφλησλ βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ή 
ίζν ηνπ 10% θαη έσο 30% ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ 
πιψλ 

0,2   

  
πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ επεμεξγαζία πξντφλησλ βηνινγηθήο 
θαιιηέξγεηαο ή βηνινγηθήο εθηξνθήο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 
10% ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξψησλ πιψλ 

0   

Γ3 Καηλνηόκνο ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο 0-1 5%   

Γ3.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ3.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ4 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  0-1 10%  

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1   
ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75   

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25   

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0   

Γ5 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 0-1 4%   

Γ5.1 ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5     

Γ5.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

0/0,5     

Γ6 
ηελ πξόηαζε πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ κεησκέλεο 
θηλεηηθόηεηαο 

0/1 4% αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 
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Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 
ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Γ1 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο 0-1 10% νη πθηζηάκελεο ζέζεηο 
απαζρφιεζεο 
απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα 
κε ηελ παξαηήξεζε 3 ησλ 
θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο 

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5   

Γ1.2 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο 0-0,5   

Γ2 πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 0-1 10%   

Γ2.1 πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ 0-0,2   
Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο 

Γ2.2 πξφβιεςε ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 0/0,2     

Γ2.3 
πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

0-0,2   
Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο 

Γ2.4 
πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

0-0,2     

Γ2.5 
πξφβιεςε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 
14000, EMAS) 

0/0,2     

Δ1 
Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ππξόπιεθηε 

0/1 πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100%   
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L312 - ΓΡΑΖ L312-5 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 
ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Α1 
Πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηόηεηαο 

0-1 8%   

  πιήξεο θάθεινο 1     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0     

Α2 Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 0-1 15% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο αηηήζεηο 

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ 
θαη ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

0,8   

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,41-0,6   

  
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο 
ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,4   

  αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 0   

  ζχζηαζε δηαθξηηνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ 0,2   θαηαζηαηηθφ 

Β1 
Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή εζληθώλ 
εληζρύζεσλ 

0/1 8% ππεχζπλε δήισζε 

Β2 Αξηζκόο κειώλ δηθηύνπ 0-1 12% 

θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

  5 0   

  απφ 6 έσο 10 0,25   

  απφ 11 έσο 15 0,5   

  απφ 16 έσο 20 0,75   

  πεξηζζφηεξα απφ 20 1   

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 8%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5     

Γ2 Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο 0-1 8%   

Γ2.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ2.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ3 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  0-1 15% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1   

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75   

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25   

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0   

Γ4 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 0-1 8%   

Γ4.1 ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5     

Γ4.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

0/0,5     

Γ5 
ηελ πξόηαζε πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ κεησκέλεο 
θηλεηηθόηεηαο 

0/1 8% αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Γ1 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο 0-1 10% νη πθηζηάκελεο ζέζεηο 
απαζρφιεζεο 
απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα 
κε ηελ παξαηήξεζε 3 ησλ 
θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο 

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5   

Γ1.2 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο 0-0,5   

Δ1 
Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ππξόπιεθηε 

0/1 πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 100%   
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L311 (ΓΡΑΔΗ L311-1, L311-2, L311-3, L311-5 L311-7) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L312 (ΓΡΑΔΗ L312-1, L312-3) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L313 (ΓΡΑΔΗ L313-5, L313-6, L313-8) 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Α1 Πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο 0-1 4%   

  πιήξεο θάθεινο 1     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0     

Α2 Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 0-1 15% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ θαη 
ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 

1   

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,51-0,75   

  
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   

  αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 0   

Β1 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία / εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε 0-1 4% 

  

βεβαηψζεηο εξγνδφηε, 

θαηάιιειε βεβαίσζε 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 

έλαξμε επηηεδεχκαηνο, 

θαηαζηαηηθφ 

Β1.1 
πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ 
κε ηε θχζε ηεο πξφηαζεο 

0-0,4   

  θαζφινπ 0   

  έσο 2 ρξφληα 0,1   

  έσο 5 ρξφληα 0,2   

  πάλσ απφ 5 ρξφληα 0,4   

Β1.2 
χπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. ΔΠΑ, ΙΔΚ, ΑΔΙ, ΣΔΙ) ζρεηηθνχ κε ηε 
θχζε ηεο πξφηαζεο 

0/0,4   
επηθπξσκέλα 
αληίγξαθα ηίηισλ 
ζπνπδψλ 

Β1.3 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 75 σξψλ ζρεηηθή κε ην 
αληηθείκελν 

0/0,2   
βεβαίσζε 
πηζηνπνηεκέλνπ ΚΔΚ 

Β2 
Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή εζληθώλ 
εληζρύζεσλ 

0/1 2% ππεχζπλε δήισζε 

Β3 Πξνώζεζε γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 0/1 5%   

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαίθα (θπζηθφ πξφζσπν) 0/1   
αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

  ν δηθαηνχρνο είλαη γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο 0/1   
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιφ 
ηνπο γπλαίθεο 

0/1   
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

Β4 Πξνώζεζε λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 0/1 5%   

  
ν δηθαηνχρνο ηεο επέλδπζεο είλαη λένο ≤ 30 εηψλ (θπζηθφ 
πξφζσπν) 

0/1   
αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ 

  
ν δηθαηνχρνο είλαη εηαηξεία νη κέηνρνη ηεο νπνίαο είλαη ζην ζχλνιφ 
ηνπο  λένη ≤ 30 εηψλ 

0/1   

αληίγξαθα ηαπηνηήησλ 
ή δηαβαηεξίνπ, 
θαηαζηαηηθφ ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 10%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5     

Γ2 Πνηόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 10%   

Γ2.1 
ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο (π.ρ. Σνπηθά χκθσλα 
Πνηφηεηαο) θαη ζπκκεηνρή ζε δίθηπα νκνεηδψλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

0/0,2     
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Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Γ2.2 
παξνρή ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ζρέζε κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

0-0,3     

Γ2.3 αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ 0/0,2     

Γ2.4 εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη πνηνηηθψλ ζεκάησλ 0/0,1     

Γ2.5 άιιν 0/0,2     

Γ3 Καηλνηόκνο  ραξαθηήξαο ηεο πξόηαζεο 0-1 5%   

Γ3.1 ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ3.2 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 0/0,5     

Γ4 πκβαηόηεηα κε ηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή 0-1 4%   

  δηαηεξεηέν θηίξην 0/1   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  παξαδνζηαθφ θηίξην 0/0,5   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  ηήξεζε ζηνηρείσλ ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο 0/0,5   αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Γ5 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  0-1 10% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1   

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75   

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25   

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0   

Γ6 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 0-1 4%   

Γ6.1 ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5     

Γ6.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ 

0/0,5     

Γ7 
ηελ πξόηαζε πεξηιακβάλνληαη ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνύλ ηελ πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ κεησκέλεο 
θηλεηηθόηεηαο 

0-1 4% αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 

Γ7.1 
εμαζθάιηζε πξνζβαζηκφηεηαο επηζθεπηψλ κεησκέλεο 
θηλεηηθφηεηαο 

0/0,5     

Γ7.2 
εμαζθάιηζε απξφζθνπηεο ρξήζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ 
εξγαδφκελνπο κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο 

0/0,5     

Γ1 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο 0-1 9% νη πθηζηάκελεο ζέζεηο 
απαζρφιεζεο 
απνδεηθλχνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ 
παξαηήξεζε 3 ησλ 
θξηηεξίσλ 
επηιεμηκφηεηαο 

Γ1.1 αχμεζε απαζρφιεζεο 0-0,5   

Γ1.2 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο 0-0,5   

Γ2 πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 0-1 9%   

Γ2.1 πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ 0-0,2   
Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο 

Γ2.2 πξφβιεςε ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 0/0,2     

Γ2.3 
πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

0-0,2   
Λνγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο 

Γ2.4 
πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο λεξνχ κε ηελ εθαξκνγή ζρεηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

0-0,2     

Γ2.5 
πξφβιεςε ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. ISO 
14000, EMAS) 

0/0,2     

Δ1 
Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ππξόπιεθηε 

0/1 πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   100%   
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΟΣΑ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L313 (ΓΡΑΔΗ L313-2, L313-4) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L321 (ΓΡΑΖ L321-3) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L323 (ΓΡΑΔΗ L323-1, L323-2α) 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-

ΣΖΣΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Α1 Πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο 0-1 10%   

  πιήξεο θάθεινο 1     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0     

Α2 Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 0-1 30% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ θαη 
ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ (κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεηο, παξαρσξήζεηο θ.ιπ.) 

1   

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,51-0,75   

  
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   

  
αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ ή χπαξμε εθθξεκνηήησλ 
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, απαιινηξηψζεσλ θ.ιπ. 

0   

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 30%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5     

Γ3 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  0-1 25% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1   

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75   

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25   

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0   

Γ4 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 0-1 5%   

Γ4.1 ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5     

Γ4.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ 

0/0,5     

Δ1 
Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ππξόπιεθηε 

0/1 πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   100%   

 



2
Η
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ                                                                                         - 9 -   

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΟΣΑ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L322 (ΓΡΑΔΗ L322-1, L322-2) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L323 (ΓΡΑΖ L323-4) 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΓΡΑΖ L322-1 ΓΡΑΖ L322-2 ΓΡΑΖ L323-4 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

Α1 
Πιήξεο θαη νξζή 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηόηεηαο 

0-1 5% 0-1 5% 0-1 5%   

  πιήξεο θάθεινο 1   1   1     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0,5   0,5   0,5     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0   0   0     

Α2 
Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

0-1 25% 0-1 20% 0-1 25% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  

εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ, 
αδεηψλ θαη ησλ άιισλ 
απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 
(κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεηο, 
παξαρσξήζεηο θ.ιπ.) 

1   1   1   

  
εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη 
αδεηψλ 

0,51-0,75   0,51-0,75   
0,51-
0,75 

  

  

ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή 
έγθξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ 
κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   0,01-0,5   0,01-0,5   

  

αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 
ή χπαξμε εθθξεκνηήησλ 
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεσλ θ.ιπ. 

0   0   0   

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 25% 0-1 25% 0-1 25%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 
θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,3   0-0,5   0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη 
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,3   0-0,5   0-0,5     

Γ1.3 

βαζκφο θάιπςεο ησλ 
πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ 
ηεο κειέηεο ζπλνιηθήο 
ζεψξεζεο ηνπ νηθηζκνχ 
(δξάζε L322-1) 

0-0,4             

Γ2 
πκβαηόηεηα κε ηελ ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή (δξάζεηο 
L322-2 θαη L323-4) 

    0/1 10% 0/1 15%   

  δηαηεξεηέν θηίξην    0/1   0/1   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  παξαδνζηαθφ θηίξην    0/1   0/1   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  
ηήξεζε ζηνηρείσλ ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο 

   0/1   0/1   
αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 
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Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΓΡΑΖ L322-1 ΓΡΑΖ L322-2 ΓΡΑΖ L323-4 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

0-1 20% 0-1 20% 0-1 20% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

1   1   1   

  
5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

0,75   0,75   0,75   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

0,25   0,25   0,25   

  
100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 

0   0   0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο 

0-1 5% 0-1 5% 0-1 5%   

Γ4.1 
ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

0/0,5   0/0,5   0/0,5     

Γ4.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

0/0,5   0/0,5   0/0,5     

Γ5 

ηελ πξόηαζε 
πεξηιακβάλνληαη 
ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνύλ ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ 
κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο 
(δξάζεηο L322-2 θαη L323-4) 

    0/1 5% 0/1 5% 
αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

Γ6 

Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε 
νηθηζκό ζηνλ νπνίν έρνπλ 
ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
δίθηπα (δξάζεηο L322-1 θαη 
L322-2) 

0/1 20% 0/1 10%     
βεβαίσζε νηθείνπ 
δήκνπ 

Δ1 

Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε 
πεξηνρή πνπ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί σο 
ππξόπιεθηε 

0/1 πξηκ. 0/1 πξηκ. 0/1  πξηκ.  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   100%   100%   100%   
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΔΚΣΟ ΟΣΑ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L313 (ΓΡΑΔΗ L313-2, L313-4) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L323 (ΓΡΑΔΗ L323-1, L323-2α) 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 
ΒΑΘΜΟ-

ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-

ΣΖΣΑ 
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Α1 Πιήξεο θαη νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο 0-1 5%   

  πιήξεο θάθεινο 1     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0,5     

  ειιηπήο θάθεινο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε 0     

Α2 Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο πξόηαζεο 0-1 30% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  
εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ, αδεηψλ θαη 
ησλ άιισλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ (κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεηο, παξαρσξήζεηο θ.ιπ.) 

1   

  εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ 0,51-0,75   

  
ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή έγθξηζεο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   

  
αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ ή χπαξμε εθθξεκνηήησλ 
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, απαιινηξηψζεσλ θ.ιπ. 

0   

Β1 
Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή εζληθώλ 
εληζρύζεσλ 

0/1 5% ππεχζπλε δήισζε 

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 30%   

Γ1.1 
ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηνπηθνχ 
πξνγξάκκαηνο 

0-0,5     

Γ1.3 
βαζκφο θάιπςεο ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ ηεο κειέηεο 
ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ηνπ νηθηζκνχ (δξάζε L322-1) 

      

Γ3 Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  0-1 25% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε εξγαζηψλ 
θαη αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 1   

  5 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 0,75   

  10 < 100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 0,25   

  100*(αηηνχκελν-εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 0   

Γ4 Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο 0-1 5%   

Γ4.1 ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 0/0,5     

Γ4.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ πινπνίεζεο 
ηνπ έξγνπ 

0/0,5     

Δ1 
Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί 
σο ππξόπιεθηε 

 0/1 πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   100%   
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΔΚΣΟ ΟΣΑ 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L321 (ΓΡΑΖ L321-3) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L322 (ΓΡΑΖ L322-2) 

ΤΠΟΜΔΣΡΟ L323 (ΓΡΑΖ L323-4) 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΓΡΑΖ L321-3 ΓΡΑΖ L322-2 ΓΡΑΖ L323-4 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

Α1 
Πιήξεο θαη νξζή 
ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ 
ππνςεθηόηεηαο 

0-1 5% 0-1 5% 0-1 5%   

  πιήξεο θάθεινο 1   1   1     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ δε 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0,5   0,5   0,5     

  
ειιηπήο θάθεινο πνπ 
δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ 
αμηνιφγεζε 

0   0   0     

Α2 
Δηνηκόηεηα πινπνίεζεο ηεο 
πξόηαζεο 

0-1 25% 0-1 20% 0-1 20% 

κειέηεο, άδεηεο, 
πξσηνθνιιεκέλεο 
αηηήζεηο 

  

εμαζθάιηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ, 
αδεηψλ θαη ησλ άιισλ 
απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ 
(κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεηο, 
παξαρσξήζεηο θ.ιπ.) 

1   1   1   

  
εμαζθάιηζε κέξνπο ησλ 
απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη 
αδεηψλ 

0,51-0,75   
0,51-
0,75 

  0,51-0,75   

  

ππνβνιή αηηήζεσλ ζηηο 
αξκφδηεο αξρέο θαη αλακνλή 
έγθξηζεο ησλ απαηηνχκελσλ 
κειεηψλ θαη έθδνζεο αδεηψλ 

0,01-0,5   0,01-0,5   0,01-0,5   

  

αλππαξμία κειεηψλ θαη αδεηψλ 
ή χπαξμε εθθξεκνηήησλ 
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, 
απαιινηξηψζεσλ θ.ιπ. 

0   0   0   

Β1 

Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο 
δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα 
πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή 
εζληθώλ εληζρύζεσλ 

0/1 5% 0/1 5% 0/1 5% ππεχζπλε δήισζε 

Β2 
Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο 
είλαη γπλαηθείνο ζύιινγνο 
(δξάζε L321-3) 

0/1 5%         
θαηαζηαηηθφ ή 
ζρέδην 
θαηαζηαηηθνχ 

Γ1 θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο 0-1 30% 0-1 20% 0-1 25%   

Γ1.1 

ζε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 
ρσξνζέηεζεο ηεο πξφηαζεο 

0-0,5   0-0,5   0-0,5     

Γ1.2 
ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη 
ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 

0-0,5   0-0,5   0-0,5     
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Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΓΡΑΖ L321-3 ΓΡΑΖ L322-2 ΓΡΑΖ L323-4 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΗΑ 

ΒΑΡΤ-
ΣΖΣΑ 

Γ2 
πκβαηόηεηα κε ηελ ηνπηθή 
αξρηηεθηνληθή (δξάζεηο 
L322-2 θαη L323-4) 

    0/1 10% 0/1 15%   

  δηαηεξεηέν θηίξην 0/1   0/1   0/1   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  παξαδνζηαθφ θηίξην 0/1   0/1   0/1   
βεβαίσζε 
ραξαθηεξηζκνχ 

  
ηήξεζε ζηνηρείσλ ηνπηθήο 
αξρηηεθηνληθήο 

0/1   0/1   0/1   
αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

Γ3 
Ρεαιηζηηθόηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο  

0-1 25% 0-1 20% 0-1 20% 

ζρέδηα, αλαιπηηθή 
πξνκέηξεζε 
εξγαζηψλ θαη 
αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο 

  
100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 5 

1   1   1   

  
5 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 10 

0,75   0,75   0,75   

  
10 < 100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν ≤ 30 

0,25   0,25   0,25   

  
100*(αηηνχκελν-
εγθεθξηκέλν)/εγθεθξηκέλν > 30 

0   0   0   

Γ4 
Ρεαιηζηηθόηεηα ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
πινπνίεζεο 

0-1 5% 0-1 5% 0-1 5%   

Γ4.1 
ρξνλνδηάγξακκα ζχκθσλν κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ 

0/0,5   0/0,5   0/0,5     

Γ4.2 
νξζνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο 
ησλ επηκέξνπο θάζεσλ 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

0/0,5   0/0,5   0/0,5     

Γ5 

ηελ πξόηαζε 
πεξηιακβάλνληαη 
ππνδνκέο/δηαξξπζκίζεηο 
πνπ εμππεξεηνύλ ηελ 
πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ 
κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο 
(δξάζεηο L322-2 θαη L323-4) 

    0/1 5% 0/1 5% 
αξρηηεθηνληθά 
ζρέδηα 

Γ6 

Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε 
νηθηζκό ζηνλ νπνίν έρνπλ 
ήδε νινθιεξσζεί ηα βαζηθά 
δίθηπα (δξάζε L322-2) 

    0/1 10%     
βεβαίσζε νηθείνπ 
δήκνπ 

Δ1 

Ζ πξόηαζε πινπνηείηαη ζε 
πεξηνρή πνπ έρεη 
ραξαθηεξηζηεί σο 
ππξόπιεθηε 

0/1  πξηκ.  0/1 πξηκ.  0/1  πξηκ.   

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ   100%   100%   100%   
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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΩΝ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

Γεληθά 

1. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα είλαη πξσηφηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή λνκίκσο 
επηθπξσκέλα. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θσηναληηγξάθσλ ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη "ηα θσηναληίγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζην θάθειν 
ππνςεθηόηεηαο είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ". 

2. Οη απαηηνχκελεο Τπεχζπλεο Γειψζεηο είλαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν ηηο ζρεηηθέο Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ αθνξνχλ ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν ππνγξάθεη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ. 

3. Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπψλ ππνςεθίσλ, εθφζνλ εθδίδνληαη απφ αιινδαπή αξρή πξέπεη λα είλαη επίζεκα 
κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα 
βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδεηαη θάπνην/θάπνηα απφ ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή, αλ νχηε απηή πξνβιέπεηαη, απφ Τπεχζπλε Γήισζή ηνπ ελψπηνλ 
δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 
ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη ν ππνςήθηνο πιεξεί ηα θαηά ηα αλσηέξσ 
απαηηνχκελα. 

4. Τπνςήθηνη δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα είλαη θαη ππφ ζχζηαζε εηαηξείεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα θξηηήξηα 
επηινγήο εμεηάδνληαη κε βάζε ην ζρέδην θαηαζηαηηθνχ πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί. 

Παξαηεξήζεηο επί ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο: 

1. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία/εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε" ιακβάλεηαη 
ππφςε: 

 ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ε θαιχηεξε επίδνζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, 

 ηελ πεξίπησζε ινηπψλ εηαηξεηψλ ε θαιχηεξε επίδνζε κεηαμχ ηνπ Πξνέδξνπ, Γ/ληα πκβνχινπ θαη 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ: 

 ηα ππνθξηηήξηα "Ύπαξμε ηίηινπ ζπνπδψλ (π.ρ. ΔΠΑ, ΙΔΚ, ΑΔΙ, ΣΔΙ) ζρεηηθνχ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο" θαη "Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπιάρηζηνλ 75 σξψλ ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν" δελ 
εμεηάδνληαη θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ Α, Β, Γ θαη Γ αλάγεηαη θαηάιιεια, 

 ζην ππνθξηηήξην "Πξνεγνχκελε απνδεδεηγκέλε απαζρφιεζε ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηε θχζε ηεο 
πξφηαζεο" εμεηάδεηαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

2. ηελ πεξίπησζε εηαηξεηψλ ην θξηηήξην "Ο ππνςήθηνο δηθαηνύρνο δελ έρεη επηρνξεγεζεί γηα 
νπνηνδήπνηε έξγν ζηα πιαίζηα θνηλνηηθώλ ή εζληθώλ εληζρύζεσλ" εμεηάδεηαη ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ 
εηαηξεία φζν θαη γηα ηνπο εηαίξνπο/κεηφρνπο ηεο. Δθφζνλ ε εηαηξεία ή ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο 
αλσηέξσ κεηφρνπο έρεη επηρνξεγεζεί ηίζεηαη ε ηηκή κεδέλ. ηελ πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκψλ ην θξηηήξην 
εμεηάδεηαη κφλν γηα ην ζπλεηαηξηζκφ. Γηα ηε δξάζε L312-5 θαη ηηο δξάζεηο ησλ ππνκέηξσλ L321, L322, 
L323 θαη L313 (παξεκβάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα) ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κφλν ζε επίπεδν ππνςήθηνπ 
θνξέα. Σν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη ΟΣΑ θαη ε βαζκνινγία 
αλάγεηαη θαηάιιεια. 

3. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "Καηλνηόκνο ραξαθηήξαο πξόηαζεο" ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αθφινπζα: 

 Ωο Καηλνηνκία εθιακβάλεηαη: 

1. ε αλαλέσζε θαη ε κεγέζπλζε ηνπ εχξνπο ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αγνξψλ ηνπο, 

2. ε εγθαζίδξπζε λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, πξνζθνξάο θαη δηαλνκήο, 

3. ε εηζαγσγή αιιαγψλ ζην κάλαηδκελη, 

o ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, 

o ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

o ζηηο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Μπνξεί λα είλαη, είηε: 

Α "ηερλνινγηθή θαηλνηνκία" 

o Πξντφληνο & 

o Γηαδηθαζίαο 

Β "νξγαλσηηθή θαηλνηνκία" 
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o Δθαξκνγή λέσλ νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο, ζηελ νξγάλσζε 
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο. 

εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαπίζησζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη φηη απηή πξέπεη λα παξέρεη ζεκαληηθή αιιαγή 
/ δηαθνξνπνίεζε ζηα ππάξρνληα πξντφληα (αγαζά ή ππεξεζίεο), ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο κεζφδνπο εκπνξίαο ή 
ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

εκεηψλεηαη φηη, ε εθαξκνγή πνηνηηθψλ ζεκάησλ (ISO θ.ιπ.), ε αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 
απιψλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, ε αλάπηπμε θνηλψλ ηζηνζειίδσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, νη αιιαγέο 
αηζζεηηθήο θχζεο θαη γεληθά νη αιιαγέο κηθξήο ζεκαζίαο ή εκβέιεηαο δε ζεσξνχληαη θαηλνηφκεο 
παξεκβάζεηο. 

4. Κξηηήξην "Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρόιεζεο": 

Ωο ζέζε απαζρφιεζε ζεσξείηαη ε ζέζε εηήζηαο δηάξθεηαο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ ηζνδχλακσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο νη εξγαδφκελνη πιήξνπο 
απαζρφιεζεο ζα αζξνηζηνχλ, ελψ νη επνρηαθνί ζα αλαρζνχλ ζε εηήζηα απαζρφιεζε κε ηε δηαίξεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κελψλ απαζρφιεζεο δηα ηνπ 12 (π.ρ. 20 επνρηαθέο ζέζεηο Υ 3 κήλεο απαζρφιεζεο/12 
κήλεο = 5 ζέζεηο εξγαζίαο). Αλάινγε αλαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεξηθήο 
απαζρφιεζεο. 

Ωο πθηζηάκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη νη ηζνδχλακεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαηά ην ηειεπηαίν 
ηεηξάκελν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

Ωο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ζεσξνχληαη νη ηζνδχλακεο ζέζεηο πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ 
ηελ επέλδπζε πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ, εληφο ελφο έηνπο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ εκεξνκελία απνπιεξσκήο 
ηνπ έξγνπ. 

Η αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο (ΑΑ) βαζκνινγείηαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

ΑΑ = (Νέεο Θέζεηο Απαζρόιεζεο + Τθηζηάκελεο Θέζεηο Απαζρόιεζεο)/9 

Σν ππνθξηηήξην βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε δηαηξεκέλε δηα δχν. Ο βαζκφο ηνπ 
ππνθξηηήξην ζηξνγγπινπνηείηαη ζην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν. 

Οη ζέζεηο απαζρφιεζεο (ΘΑ) ζε ζρέζε κε ην χςνο επέλδπζεο (Κ) βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηνλ 
αθφινπζν πίλαθα, αλάινγα κε ην είδνο απηήο: 

 

Τπνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο 

ΝΔΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Κ αλά ΘΑ Βαζκφο Κ αλά ΘΑ Βαζκφο 

≤ 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 

 

Δπηρεηξήζεηο ππνκέηξνπ L123α 

ΝΔΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Κ αλά ΘΑ Βαζκφο Κ αλά ΘΑ Βαζκφο 

≤ 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 

\ 
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Λνηπέο επηρεηξήζεηο 

ΝΔΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
ΤΦΙΣΑΜΔΝΔ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

Κ αλά ΘΑ Βαζκφο Κ αλά ΘΑ Βαζκφο 

≤ 100000 0,5 ≤ 60000 0,5 

≤ 200000 0,25 ≤ 90000 0,25 

>200000 0 >90000 0 

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη: 

o Οη ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ ν δπλεηηθφο δηθαηνχρνο ζα δεζκεπηεί φηη ζα δεκηνπξγήζεη πξέπεη λα είλαη 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πνπ δελ επηδέρνληαη εθ ησλ πζηέξσλ πεξαηηέξσ ελίζρπζεο µέζσ ησλ 
πξνγξαµµάησλ ηνπ ΟΑΔΓ. 

o ηηο ζέζεηο απαζρφιεζεο πξνζκεηξψληαη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη, αλάινγα είηε ζηηο πθηζηάκελεο είηε 
ζηηο λέεο ζέζεηο. 

Ωο απηναπαζρνινχκελνη ζεσξνχληαη θαηά πεξίπησζε νη αθφινπζνη: 

 ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ν επηρεηξεκαηίαο, 

 ηηο Ο.Δ., έσο ηξεηο εηαίξνη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% θαη ν δηαρεηξηζηήο, 

 ηηο Δ.Δ., νη νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη ν δηαρεηξηζηήο, 

 ηηο Δ.Π.Δ. ν δηαρεηξηζηήο, 

 ηηο Α.Δ., φζνη απφ ηνπο κεηφρνπο ιακβάλνπλ κηζζφ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γ.. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη ζέζεηο απαζρφιεζεο απνδεηθλχνληαη κε ηελ παξαηήξεζε 3 ησλ θξηηεξίσλ 
επηιεμηκφηεηαο. 

o ηελ πεξίπησζε ΜΜΔ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ, ν δηθαηνχρνο δεζκεχεηαη γηα 
ηελ απνζηνιή ζηελ ΔΤΔ ΠΑΑ Γηαθνξνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ 
ηε δεκηνπξγία ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ δειψλνληαη ζηελ πξφηαζε. 

5. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "πκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο" δε ιακβάλνληαη 
ππφςε ελέξγεηεο ππνρξεσηηθέο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζηζηνχλ ΑΠΔ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη ινγαξηαζκνί ΓΔΗ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 

6. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "θνπηκόηεηα ηεο πξόηαζεο" ζηελ πεξίπησζε ηεο δξάζεο L322-1, 
ε θιηκάθσζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ ππνθξηηεξίσλ Γ1.1 θαη Γ1.2 δηακνξθψλεηαη απφ 0 έσο 0,3. 

7. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "Ρεαιηζηηθόηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ θόζηνπο" ζηελ πεξίπησζε 
έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο, ιακβάλνληαη ππφςε ν αλαιπηηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαιπηηθέο πξνκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ηα αληίζηνηρα 
ζρέδηα. 

8. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνθξηηεξίσλ Γ2.2 "Παπαγωγή πποϊόνηων ποιόηηηαρ" θαη Γ2.3 
"Επεξεπγαζία βιολογικών πποϊόνηων" ηνπ ππνκέηξνπ L123α ηα απνδεηθηηθά πνπ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζηνχλ είλαη: 

Γ2.2 "Παξαγσγή πξντόλησλ πνηόηεηαο": 

- ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κε παξαγσγνχο απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε πνζφηεηα ηνπ πξνο δηάζεζε 
πξντφληνο ζηελ επηρείξεζε, 

- βεβαηψζεηο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ απφ ηηο 
νπνίεο λα πξνθχπηεη φηη νη αλσηέξσ παξαγσγνί βξίζθνληαη ζε δψλε ΠΟΠ, ΠΓΔ θ.ιπ., πηζηνπνηεηηθά 
δηαπηζηεπκέλνπ νξγαληζκνχ φηη ν παξαγσγφο αθνινπζεί πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ή 
εηδηθήο εθηξνθήο ή παξάγεη βηνινγηθά πξνηφληα. 

Γ2.3 "Επεμεξγαζία βηνινγηθώλ πξντόλησλ" 

- ηδησηηθά ζπκθσλά κε παξαγσγνχο βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε πνζφηεηα 
ηνπ πξνο δηάζεζε πξντφληνο ζηελ επηρείξεζε, 

- έγγξαθν απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη παξαγσγνί απηνί 
θαιιηεξγνχλ βηνινγηθφ πξντφλ. 

9. Η βαξχηεηα ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΟΣΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελδεηθηηθή 
βαξχηεηα θάζε θξηηεξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. 

10. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ηα αλαθεξφκελα ζην θάθειν 
ππνςεθηφηεηαο φζν θαη ηα επηζπλαπηφκελα δηθαηνινγεηηθά. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Αθξηβή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

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

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 

Αξηζ. κεηξψνπ & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη Γ/ληνο πκβνχινπ ή/θαη Γελ. Γ/ληε ή/θαη Γηαρεηξηζηή……….. 
………..(ζπκπιεξψλεηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα) 

 

Σύπνο ηεο επηρείξεζεο (βιέπε επεμεγεηηθφ ζεκείσκα) 

 Αλεμάξηεηε επηρείξεζε ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ 
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο θαη κφλνλ. 
Να ζπκπιεξσζεί κφλν ε δήισζε ρσξίο παξαξηήκαηα 

 πλεξγαδφκελε επηρείξεζε Να ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί ην παξάξηεκα (θαη ην 
ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά δειηία). ηε ζπλέρεηα λα ζπκπιεξσζεί ε 
δήισζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ λα κεηαθεξζεί 
ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ.  πλδεδεκέλε επηρείξεζε 

Σεκεηώζηε x ηελ πεξίπησζε ή ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ε αηηνύζα επηρείξεζε 

 

ηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηεγνξίαο επηρείξεζεο 

Σα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΔΚ)800/2008 ή ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ ΜΜΔ. 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (*): 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) Κχθινο εξγαζηψλ (**) χλνιν ηζνινγηζκνχ (**) 

   

(*) Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε 
εηήζηα βάζε. Σηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ από αμηόπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ 

 

Πξνζνρή: ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ππάξρεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ε νπνία 
ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο (πνιχ κηθξή, κηθξή, κεζαία ή κεγάιε 
επηρείξεζε); 

 

Όρη Ναη (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί δήισζε 
ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε) 

 

Τπνγξαθή 

Όλνκα θαη ηδηφηεηα ηνπ πξνζππνγξάθνληνο, πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθπξνζσπεί ηελ επηρείξεζε: 
....................................................................... 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνχζεο δήισζεο θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ παξαηεκάησλ ηεο 
είλαη αθξηβή. 

 
........................................... (ηφπνο), ..................................... (εκεξνκελία) 
Τπνγξαθή: 
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ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΟΤ ΤΝΔΚΣΗΜΩΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ 
ΑΡΗΘΜΟΤ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΩΝ 

 

Η. ΣΤΠΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

Ο νξηζκφο ησλ ΜΜΔ
(1)

 θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηξηψλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ ζρέζεσλ 
πνπ δηαηεξνχλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην, ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή 
δηθαηψκαηνο άζθεζεο θπξηαξρηθήο επηξξνήο

(2)
. 

Σύπνο 1: αλεμάξηεηε επηρείξεζε 

Απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε. Πξφθεηηαη απιά γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ππάγνληαη ζηνπο 
άιινπο δχν ηχπνπο επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζηηο ζπλεξγαδφκελεο ή ζηηο ζπλδεδεκέλεο. 

Η αηηνύζα επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε εάλ: 

 δελ έρεη ζπκκεηνρή 25%
(3)

 ή πεξηζζφηεξν ζε άιιε επηρείξεζε, 

 ην 25%
(3)

 ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ηεο δελ αλήθεη ζε κηα άιιε επηρείξεζε ή ζε δεκφζην νξγαληζκφ 
ή απφ θνηλνχ ζε πνιιέ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ή ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, πιελ νξηζκέλσλ 
εμαηξέζεσλ

(4)
, 

 δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο νχηε πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο επηρείξεζεο πνπ 
θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη ζπλεπψο δελ είλαη ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε

(5)
. 

Σύπνο 2: ζπλεξγαδόκελε επηρείξεζε 

Ο ηχπνο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ζεκαληηθέο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο, ρσξίο φκσο ε κία λα αζθεί ζεκαληηθφ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ζηελ 
άιιε. Δίλαη ζπλεξγαδφκελεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη αλεμάξηεηεο αιιά νχηε ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. 

Η αηηνύζα επηρείξεζε είλαη ζπλεξγαδόκελε κε κία άιιε εάλ: 

 θαηέρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηαμχ ηνπ 25%
(3)

 θαη 50%
(3)

 ζ'απηήλ, 

 ή εάλ ε άιιε επηρείξεζε θαηέρεη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κεηαμχ 25%
(3)

 θαη 50%
(3)

 ζηελ αηηνχζα 
επηρείξεζε, 

 θαη ε αηηνχζα επηρείξεζε δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο λα πεξηιακβάλεηαη 
ε άιιε επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο νχηε πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο 
ηεο άιιεο επηρείξεζεο ή κηαο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηειεπηαία απηή

(5)
. 

Σύπνο 3: ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε 

Απηφο ν ηχπνο αληηζηνηρεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ φκηιν, κέζσ 
ηνπ άκεζνπ ή έκκεζνπ ειέγρνπ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ (αθφκε θαη κέζσ 
ζπκθσληψλ ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέζσ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέηνρνη), ή κέζσ ηεο 
ηθαλφηεηαο άζθεζεο θπξηαξρηθήο επηξξνήο ζε κηα επηρείξεζε. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα πην ζπάληεο πεξηπηψζεηο 
πνπ δηαθξίλνληαη θαηά θαλφλα απφ ηνπο δχν πξναλαθεξφκελνπο ηχπνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κε ζπλαληήζνπλ νη επηρεηξήζεηο δπζθνιίεο εξκελείαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπήο φξηζε απηφλ 
ηνλ ηχπνπ επηρεηξήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαο, εθφζνλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ νξηζκνχ, 
ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην άξζξν ηεο Οδεγίαο 83/349/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13

εο
 Ινπλίνπ 

1983, ζρεηηθά κε ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο
(6)

, ε νπνία εθαξκφδεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. 

πλεπψο, κηα επηρείξεζε γλσξίδεη θαηά θαλφλα ακέζσο εάλ είλαη ζπλδεδεκέλε, εθφζνλ ππνρξενχηαη θαηά 
ηελ έλλνηα ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή πεξηιακβάλεηαη βάζεη 
ελνπνίεζεο ζηνπο ινγαξηαζκνχο κηαο επηρείξεζεο πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη παξφκνηνπο 
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο. 

Οη δχν κνλαδηθέο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλδεδεκέλε 
ελψ δελ ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο πεξηγξάθνληαη ζηηο δχν πξψηεο 
παξαγξάθνπο ηεο ππνζεκείσζεο 5 ζην ηέινο ηνπ παξφληνο επεμεγεκαηηθνχ ζεκεηψκαηνο. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη εάλ πιεξνί θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη άξζξν 3, 
παξάγξαθνο 3 ηνπ νξηζκνχ. 

ΗΗ. ΑΡΗΘΜΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΣΖΗΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ 
(7)

 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο 
(ΔΜΔ). 

Πνηνη ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ; 

 Οη κηζζσηνί ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, 

 Σα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη γηα απηή ηελ επηρείξεζε, πνπ έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε απηή θαη 
εμνκνηνχληαη πξνο κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην, 
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 Οη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο, 

 Οη κέηνρνη πνπ απαζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ επηρείξεζεο θαη έρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ απηή. 

Δηδηθφηεξα ιακβάλνληαη ππφςε: 

 Οη κηζζσηνί, 

 ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ν επηρεηξεκαηίαο, 

 ηηο Ο.Δ., έσο ηξεηο εηαίξνη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ή θαη ν δηαρεηξηζηήο, 

 ηηο Δ.Δ., νη νκφξξπζκνη εηαίξνη, 

 ηηο Δ.Π.Δ. ν δηαρεηξηζηήο, 

 ηηο Α.Δ., φζνη απφ ηνπο κεηφρνπο ιακβάλνπλ κηζζφ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γ.. 

Οη αζθνχκελνη ή νη θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ζχκβαζεο άζθεζεο 
ή επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο δελ ππνινγίδνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Πώο ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ; 

Μηα ΔΜΔ αληηζηνηρεί ζε έλα πξφζσπν πνπ έρεη εξγαζηεί ζηελ επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο 
κε πιήξε απαζρφιεζε θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ έηνπο. Ο αξηζκφο εθθξάδεηαη ζε ΔΜΔ. 

Η εξγαζία πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ εξγαζηεί θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ή πνπ έρνπλ εξγαζηεί κε 
θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλεμαξηήησο δηάξθεηαο, ή ε επνρηαθή εξγαζία, ππνινγίδνληαη ζε θιάζκαηα 
ΔΜΔ. 

Η δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο ή γνληθψλ αδεηψλ δελ ππνινγίδεηαη. 
(1) Σηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ, ν όξνο "νξηζκόο" αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 θαη ζην 

παξάξηεκα ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ, 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) Μηα 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, 

β) παλεπηζηήκηα ή ηδησηηθά εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνύ ζθνπνύ, 

γ) ζεζκηθνί επελδπηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηακείσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (νξηζκόο, άξζξν 3 
παξάγξαθνο 2, εδάθην 2) 

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

- ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνιύ ζπάληεο πεξηπηώζεηο όπνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
ζπλδεδεκέλε κε κηα άιιε κέζσ ελόο θπζηθνύ πξνζώπνπ ή νκάδαο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ ελεξγνύλ 
από θνηλνύ (νξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 3). 

- από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη ζρεηηθά ζπάληα πεξίπησζε κηα 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 κόλν ζπλεξγαδόκελε. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ κηα επηρείξεζε είλαη ζπλδεδεκέλε ή όρη, πξέπεη λα εμαθξηβώλεηαη ζε θάζε κία 
από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο εάλ ε επηρείξεζε πιεξνί ή όρη θάπνηνλ από ηνπο όξνπο 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 νδεγία 2001/65/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 283 ηεο 
27.10.2001, ζ.28. 

(7) Οξηζκόο, άξζξν 5. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ  

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΖ ή ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Δπηζπλαπηόκελα παξαξηήκαηα 

- Παξάξηεκα Α εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε (θαη ελδερφκελα 
ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 

- Παξάξηεκα Β εάλ ε επηρείξεζε έρεη ηνπιάρηζηνλ κία ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (θαη ελδερφκελα 
ζπκπιεξσκαηηθά δειηία) 

Τπνινγηζκφο ησλ ζηνηρείσλ γηα ζπλεξγαδφκελε ή ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (βιέπε επεμεγεκαηηθφ ζεκείσκα) 

Πεξίνδνο αλαθνξάο 
(2)

: 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο εξγαζηψλ 
(*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

1. ηνηρεία 
(2)

 ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο ή 
ησλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (κεηαθνξά 
απφ ηνλ πίλαθα Β(1) ηνπ παξαξηήκαηνο Β 
(3)

 

   

2. Καη’ αλαινγία ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 
(2)

 
φισλ ησλ (ελδερνκέλσλ) ζπλεξγαδφκελσλ 
επηρεηξήζεσλ (κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα Α 
ηνπ παξαξηήκαηνο Α) 

   

3. Άζξνηζκα ζηνηρείσλ 
(2)

 φισλ ησλ 
(ελδερνκέλσλ) ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 
πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 
ζηε γξακκή [κεηαθνξά απφ ηνλ πίλαθα Β(2) 
ηνπ παξαξηήκαηνο Β] 

   

χλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

(1) Οξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο 
ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όια ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνύλ ηελ ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα ππνινγίδνληαη ζε 
εηήζηα βάζε. Σηελ πεξίπησζε λενζύζηαησλ επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππόςε πξέπεη λα 
πξνθύπηνπλ από αμηόπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
(νξηζκόο, άξζξν 4) ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζύζηαζεο ηεο 
Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ. 

(3) Τα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ, ππνινγίδνληαη κε 
βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη άιια ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή –εθόζνλ ππάξρνπλ– ηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνύο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη ε 
επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο γξακκήο "χλνιν" πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηα 
"ηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ηεο επηρείξεζεο". 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

πλεξγαδόκελε επηρείξεζε 

Γηα θάζε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπκπιεξψλεηαη "δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο" [έλα δειηίν γηα θάζε επηρείξεζε 
ζπλεξγαδφκελε κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε θαη γηα ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο ησλ ελδερφκελσλ 
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνληαη αθφκε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο (1)], ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ "πίλαθα εηαηξηθήο ζρέζεο" πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ 
αθφινπζν ζπγθεθαιαησηηθφ πίλαθα: 

Πίλαθαο Α 

πλεξγαδφκελε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή ζηνηρεία) 

Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

1.    

2.    

3.    

χλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξώ 

 

εκείσζε: Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην απνηέιεζκα ππνινγηζκνχ θαη’ αλαινγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 
"δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο" πνπ ζπκπιεξψλεηαη γηα θάζε άκεζα ή έκκεζα ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε. 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο "χλνιν" ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 2 (ζρεηηθά κε 
ηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 

 

(1) Αθόκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο 
ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη παξόια απηά λα 
εθαξκόδεηαη ην πνζνζηό πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιόγσ άξζξν (νξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 εδάθην 2 ηνπ 
παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ). 
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ΓΔΛΣΗΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΔΖ 

1. Αθξηβή ζηνηρεία ηεο ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο 

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

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 

Αξηζ. κεηξψνπ & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη Γ/ληνο πκβνχινπ ή/θαη Γελ. Γ/ληε ή/θαη Γηαρεηξηζηή……….. 
………..(ζπκπιεξψλεηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα) 

 

2. Αθαζάξηζηα ζηνηρεία ηεο ελ ιόγσ ζπλεξγαδόκελεο επηρείξεζεο 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

Αθαζάξηζηα ζηνηρεία    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

 

εκείσζε: Απηά ηα αθαζάξηζηα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη άιια ζηνηρεία ηεο 
ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο, ή, εθφζνλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ζηα νπνία 
πξνζηίζεηαη ην 100% ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ, εθηφο εάλ ηα δεδνκέλα ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο ζηα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο 
ζπλεξγαδφκελεο επηρείξεζεο

(1)
. Δάλ ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα δειηία ζχλδεζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο. 

3. Τπνινγηζκόο θαη’ αλαινγία 

α) Αθξηβήο αλαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
(2)

 πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε πνπ ζπκπιεξψλεη ηε δήισζε (ή 
απφ ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο δεκηνπξγείηαη ε ζρέζε κε ηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε), 
ζηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δειηίνπ: 

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

Αλαθνξά θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο
(2)

 πνπ θαηέρεη ε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δειηίνπ ζηελ επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ε δήισζε (ή ζηε ζπλδεδεκέλε 
επηρείξεζε): 

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

β) Πξέπεη λα επηιεγεί ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηα δχν πξνεγνχκελα πνζνζηά θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα 
αθαζάξηζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν πιαίζην. Σα απνηειέζκαηα ηνπ θαη’ αλαινγία 
ππνινγηζκνχ ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο εηαηξηθήο ζρέζεο 

Πνζνζηφ:…. Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (*) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ (*) 

Απνηειέζκαηα θαη' αλαινγία    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

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

(1) Οξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο 
ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ. 

(2) Όζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην ή ζηα δηθαηώκαηα ςήθνπ, ιακβάλεηαη ππόςε ην πςειόηεξν 
πνζνζηό. Σην πνζνζηό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη 
ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (νξηζκόο, άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 εδάθην 1 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ 
Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο 

Α. Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξίπησζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε αηηνύζα επηρείξεζε 

Πεξίπησζε 1: Η αηηνχζα επηρείξεζε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή πεξηιακβάλεηαη βάζεη 
ελνπνίεζεο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο άιιεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο [πίλαθαο Β(1)]. 

Πεξίπησζε 2: Η αηηνχζα επηρείξεζε ή κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο ή δελ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο [πίλαθαο Β(2)]. 

εκαληηθή ζεκείσζε: Σα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε 
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθφζνλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο. ηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη θαη’ αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερφκελσλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή 
θαηάληε ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο 

(1)
. 

(1) Οξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο 
ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ. 

Β. Μέζνδνη ππνινγηζκνύ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

Πεξίπησζε 1: Mε βάζε ππνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελνπνηεκέλνη ινγαξηαζκνί. Να ζπκπιεξσζεί ν 
παξαθάησ πίλαθαο Β(1) 

Πίλαθαο Β(1) 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) (*) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (**) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ 

(**) 

χλνιν    

(*) Όηαλ ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο δελ θαίλεηαη ν αξηζκόο εξγαδνκέλσλ, ν αξηζκόο ηνπο 
ππνινγίδεηαη κε ηελ άζξνηζε ηνπ αξηζκνύ εξγαδνκέλσλ όισλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε 
αηηνύζα επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο "χλνιν" ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηε γξακκή 1 ηνπ πίλαθα 
ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη βάζεη ελνπνίεζεο 

πλδεδεκέλε επηρείξεζε 
(επσλπκία/αθξηβή ζηνηρεία) 

Γηεχζπλζε ηεο 
εηαηξηθήο έδξαο 

Αξηζκφο κεηξψνπ 
θαη ΑΦΜ 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο 
ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη Γ/ληνο 
πκβνχινπ ή/θαη Γελ. Γ/ληε 
ή/θαη Γηαρεηξηζηή (γηα Ν.Π.) 

Α.    

Β.    

Γ.    

 

εκαληηθή ζεκείσζε: Οη ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο κηαο παξφκνηαο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, πνπ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο, πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνχζαο 
επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα "δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο" πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζηίζεληαη ζην 
παξάξηεκα Α. 

Πεξίπησζε 2: Γηα θάζε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρέζεσλ κέζσ άιισλ 
ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ), πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη έλα "δειηίν ζχλδεζεο" θαη λα γίλεηαη απιή άζξνηζε 
ησλ ινγαξηαζκψλ φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα Β(2) παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο Β(1) 

 Αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ 

(ΔΜΔ) 

Κχθινο 
εξγαζηψλ (**) 

χλνιν 
ηζνινγηζκνχ 

(**) 

1.(*)    

2.(*)    

3.(*)    

4.(*)    
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χλνιν    

(*) λα πξνζηίζεηαη έλα "δειηίν ζύλδεζεο" αλά επηρείξεζε. 

(**) ζε ρηιηάδεο επξώ. 

 

Σα ζηνηρεία ηεο γξακκήο "χλνιν" ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηε γξακκή 3 (ζρεηηθά κε 
ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο) ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο δήισζεο. 
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ΓΔΛΣΗΟ ΤΝΓΔΖ 

(κφλν γηα ηε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη βάζεη ελνπνίεζεο ζηνλ πίλαθα Β) 

 

1. Αθξηβή ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

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

Γηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 

Αξηζ. κεηξψνπ & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ολνκαηεπψλπκν θαη ηίηινο ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη Γ/ληνο πκβνχινπ ή/θαη Γελ. Γ/ληε ή/θαη Γηαρεηξηζηή……….. 
………..(ζπκπιεξψλεηαη γηα Ννκηθά Πξφζσπα) 

 

2. ηνηρεία ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο 

Πεξίνδνο αλαθνξάο: 

 Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) Κχθινο εξγαζηψλ (*) χλνιν ηζνινγηζκνχ (*) 

χλνιν    

(*) ζε ρηιηάδεο επξψ 

 

Σα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β(2) ηνπ παξαξηήκαηνο Β. 

εκαληηθή ζεκείσζε: Σα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αηηνχζα επηρείξεζε 
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη άιια ζηνηρεία, ή, εθφζνλ ππάξρνπλ, απφ ηνπο ελνπνηεκέλνπο 
ινγαξηαζκνχο. ηα ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλνληαη θαη’ αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ ελδερφκελσλ 
ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ελ ιφγσ ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ βξίζθνληαη αθξηβψο αλάληε ή 
θαηάληε ηεο αηηνχζαο επηρείξεζεο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη ελνπνίεζεο 

(1)
. 

Παξφκνηεο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο άκεζνη εηαίξνη ηεο αηηνχζαο 
επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία ηνπο θαη έλα "δειηίν εηαηξηθήο ζρέζεο" πξέπεη ζπλεπψο λα πξνζηίζεληαη ζην 
παξάξηεκα Α. 

 

(1) Αθόκε θαη εάλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε κία επηρείξεζε πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνύο 
ζε πνζνζηό ρακειόηεξν από εθείλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, πξέπεη παξόια απηά λα 
εθαξκόδεηαη ην πνζνζηό πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιόγσ άξζξν (νξηζκόο, άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 εδάθην 2 ηνπ 
παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΕΚ)800/2008 ή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζύζηαζεο ηεο Επηηξνπήο 2003/361/ΕΚ). 

 


