
Σελίδα 1 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ 

 

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία: ……………………………………..……………………………. 

Διεύθυνση έδρας: ………………………………….……………………………….. 

ΑΦΜ: ………………………………………………………….……………….. 

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής 

ή αντίστοιχη θέση) ……….…………………………………………….. 

 

Τύπος της επιχείρησης ‐ 

Σημειώστε  με  ένα  σταυρό  την  περίπτωση  ή  τις  περιπτώσεις  στις  οποίες  υπάγεται  η  αιτούσα 

επιχείρηση: 

 

Ανεξάρτητη επιχείρηση  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 Α  (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  Να  συμπληρωθεί  και  να  επισυναφθεί  το  παράρτημα  Β  (και  τα 

τυχόν  συμπληρωματικά  δελτία).  Στη  συνέχεια  να  συμπληρωθεί  η  δήλωση  και  το  αποτέλεσμα  των 

υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

 

 

 



Σελίδα 2 

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 (*): 01/01/2019 – 31/12/2019 

 

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 [να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (1)] 

Υπογραφή 

Όνομα  και  ιδιότητα  του  προσυπογράφοντος,  που  είναι  εξουσιοδοτημένος  να  εκπροσωπεί  την 

επιχείρηση:  

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

Δηλώνω  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 Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. 

(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014 



Σελίδα 3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Επισυναπτόμενα παραρτήματα 

Παράρτημα Α  εάν  η  επιχείρηση  έχει  τουλάχιστον  μία  συνεργαζόμενη  επιχείρηση  (και  ενδεχόμενα 

συμπληρωματικά δελτία) 

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

συμπληρωματικά δελτία) 

 

Υπολογισμός  των  στοιχείων  για  συνεργαζόμενη  ή  συνδεδεμένη  επιχείρηση  (1)  (βλέπε 

επεξηγηματικό σημείωμα) 

 

Περίοδος αναφοράς (2): 

 

  Αριθμός 

απασχολουμένων 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος  

εργασιών (*) 

Σύνολο ισολογισμού 

(*) 

1.  Στοιχεία  (2)  της  αιτούσας 

επιχείρησης  ή  των  ενοποιημένων 

λογαριασμών  (μεταφορά  από  τον 

πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β (3) 

     

2.  Κατ’  αναλογία  συγκεντρωτικά 

στοιχεία  (2)  όλων  των 

(ενδεχομένων)  συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων  (μεταφορά  από  τον 

πίνακα Α του παραρτήματος Α) 

     

3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των 

(ενδεχομένων)  συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων  που  δεν 

περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

στη  γραμμή  [μεταφορά  από  τον 

πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β] 

     

Σύνολο (4)         

(*) σε χιλιάδες ευρώ. 

(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014 

(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). 



Σελίδα 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». 



Σελίδα 5 

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 

(ΕΜΕ) 

Κύκλος 

εργασιών  

(*) 

Σύνολο 

ισολογισμού  

(*) 

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. 

 

 



Σελίδα 6 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ............................................................................. 

Διεύθυνση 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 Διευθυντής 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). 



Σελίδα 7 

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. 

 



Σελίδα 8 

Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης 

Συνεργαζόμενη  επιχείρηση 

(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία 

Διεύθυνση  της 

εταιρικής έδρας 

Αριθμός 

μητρώου  ή 

ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο  και 

τίτλος  του  ή  των 

βασικών  διευθυνόντων 

(**) 

Α.       

Β.       

Γ.       

Δ.       

Ε.       

(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής 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. 



Σελίδα 9 

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 

1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης 

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: .............................................................................. 

Διεύθυνση 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 Διευθυντής 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. 

 


