
      ENTYΠO I_6 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ  

ΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

 

Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 

Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία:………………………………………………………………….… 

Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ: ………………………………….……………………………….. 

Αρικ. μθτρϊου ι ΦΠΑ (1): ………………………………………………………….…………………. 

Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του ι των κφριων διευκυντικϊν ςτελεχϊν (2
) 

………………………………………...…………..……………………………………………………………….. 

Σφποσ τθσ επιχείρθςθσ (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα) 

Σθμειϊςτε με ζνα ςταυρό τθν περίπτωςθ ι τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ υπάγεται θ αιτοφςα 

επιχείρθςθ: 

 

 

Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ 

Στθν περίπτωςθ αυτι, τα ςτοιχεία που αναγράφονται 

παρακάτω προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τθσ 

επιχείρθςθσ και μόνον. Να ςυμπλθρωκεί μόνο θ διλωςθ χωρίσ 

παραρτιματα. 

 

Συνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 

Να ςυμπλθρωκεί και να επιςυναφκεί  

το παράρτθμα (και τα τυχόν ςυμπλθρωματικά δελτία). Στθ 

ςυνζχεια να ςυμπλθρωκεί θ διλωςθ και το αποτζλεςμα των 

υπολογιςμϊν να μεταφερκεί ςτον πίνακα που παρατίκεται 

παρακάτω. 

 
Συνδεδεμζνθ επιχείρθςθ 

Το αποτζλεςμα των υπολογιςμϊν να μεταφερκεί ςτον πίνακα 

που παρατίκεται παρακάτω 

 



τοιχεία για τον προςδιοριςμό τθσ κατθγορίασ επιχείρθςθσ 

Τα ςτοιχεία υπολογίηονται ςφμφωνα με Παράρτθμα Ι του ΕΚ 800/2008 ςχετικά με τον 

οριςμό των ΜΜΕ. 

Περίοδοσ αναφοράσ (*): 

 

Αρικμόσ απαςχολουμζνων (ΕΜΕ) 

 

Κφκλοσ εργαςιϊν (**) Σφνολο ιςολογιςμοφ (**) 

 

 

  

(*)  Όλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και 

να υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ.  

Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει 

να προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια 

του οικονομικοφ ζτουσ.  

(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

_________________________________________________________ 

Προςοχι: Σε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ, υπάρχει μεταβολι των 

ςτοιχείων θ οποία ενδζχεται να επιφζρει αλλαγι τθσ κατθγορίασ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ 

(πολφ μικρι, μικρι, μεςαία ι μεγάλθ επιχείρθςθ); 

 Όχι   

Ναι *ς’ αυτι τθν περίπτωςθ, να ςυμπλθρωκεί και να επιςυναφκεί διλωςθ ςχετικά με τθν 

προθγοφμενθ διαχειριςτικι χριςθ (3
)] 

Τπογραφι 

Όνομα και ιδιότθτα του προςυπογράφοντοσ, που είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να εκπροςωπεί 

τθν επιχείρθςθ: 

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

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διλωςθσ κακϊσ και των ενδεχόμενων 

παρατθμάτων τθσ είναι ακριβι. 

......................................(τόποσ), .................................. (θμερομθνία) 

Υπογραφι: 

 

__________ 

(
1) Να προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

(
2) Πρόεδροσ («Chiefexecutive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ. 

(
3) Άρκρο 4, παράγραφοσ 2 του Παραρτιματοσ Ι του ΕΚ 800/2008. 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΗ ΔΗΛΩΗ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ι ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Επιςυναπτόμενα παραρτιματα 

 Παράρτθμα Α εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 

(και ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία) 

 Παράρτθμα Β εάν θ επιχείρθςθ ζχει τουλάχιςτον μία ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (και 

ενδεχόμενα ςυμπλθρωματικά δελτία) 

Τπολογιςμόσ των ςτοιχείων για ςυνεργαηόμενθ ι ςυνδεδεμζνθεπιχείρθςθ (
1) (βλζπε 

επεξθγθματικό ςθμείωμα) 

Περίοδοσ αναφοράσ (2
): 

 

 Αρικμόσ 

απαςχολουμζνων 

(ΕΜΕ) 

Κφκλοσ 

εργαςιϊν (*) 

Σφνολο ιςολογιςμοφ 

(*) 

1. Στοιχεία (2) τθσ αιτοφςασ 

επιχείρθςθσ ι των ενοποιθμζνων 

λογαριαςμϊν (μεταφορά από τον 

πίνακα Β(1) του παραρτιματοσ Β (3
) 

   

2. Κατ’ αναλογία ςυγκεντρωτικά 

ςτοιχεία (2) όλων των 

(ενδεχομζνων) ςυνεργαηόμενων 

επιχειριςεων (μεταφορά από τον 

πίνακα Α του παραρτιματοσ Α) 

   

3. Άκροιςμα ςτοιχείων (2) όλων των 

(ενδεχομζνων) ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων που δεν 

περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ 

ςτθ γραμμι *μεταφορά από τον 

πίνακα Β(2) του παραρτιματοσ Β+ 

   

Σφνολο (4
)      

(*) ςεχιλιάδεσευρϊ. 

(
1) Αρκρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτιματοσ Ι του ΕΚ 800/2008. 

(
2) Όλα τα ςτοιχεία πρζπει να αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ και να 

υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, τα ςτοιχεία που 

λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από αξιόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται 

κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ ζτουσ (άρκρο 4). 



(
3) Τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ των εργαηομζνων, 

υπολογίηονται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι – εφόςον 

υπάρχουν – τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται θ επιχείρθςθ βάςει ενοποίθςθσ. 

(
4)Τα αποτελζςματα τθσ γραμμισ «Σφνολο» πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα τθσ διλωςθσ 

ςχετικά με τα «τοιχεία για τον προςδιοριςμό τθσ κατθγορίασ τθσ επιχείρθςθσ». 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

υνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 

Για κάκε επιχείρθςθ για τθν οποία ςυμπλθρϊνεται «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» *ζνα δελτίο 

για κάκε επιχείρθςθ ςυνεργαηόμενθ με τθν αιτοφςα επιχείρθςθ και για τισ ςυνεργαηόμενεσ 

επιχειριςεισ των ενδεχόμενων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, των οποίων τα ςτοιχεία δεν 

περιλαμβάνονται ακόμθ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ (1)+, τα ςτοιχεία του ςχετικοφ 

«πίνακα εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει να μεταφζρονται ςτον ακόλουκο ςυγκεφαλαιωτικό 

πίνακα: 

Πίνακασ Α 

υνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 
(επωνυμία/ ακριβι 

ςτοιχεία 

Αρικμόσ 
απαςχολουμζνων 

(ΕΜΕ) 

Κφκλοσ 

εργαςιών(*) 
φνολο 

ιςολογιςμοφ(*) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

φνολο    

(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

(
1) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 

παράγραφοσ 3 εδάφιο 2). 

 

θμείωςθ: Τα ςτοιχεία αυτά είναι το αποτζλεςμα υπολογιςμοφ κατ’ αναλογία που 

πραγματοποιείται ςτο «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» που ςυμπλθρϊνεται για κάκε άμεςα ι 

ζμμεςα ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ. 

Τα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «φνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ 

γραμμι 2 (ςχετικά με τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ 

διλωςθσ. 

 

 



ΔΕΛΣΙΟ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΕΗ 

1. Ακριβι ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ 

Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία: 

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

Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ: 

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

Αρικμόσ μθτρϊου ι ΦΠΑ (1
): ..................................................................... 

Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του ι των κφριων διευκυντικϊν ςτελεχϊν (2
): 

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

 

2. Ακακάριςτα ςτοιχεία τθσ εν λόγω ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ 

Περίοδοσ αναφοράσ: 

 Αρικμόσ 
απαςχολουμζνων 

(ΕΜΕ) 
Κφκλοσ εργαςιών (*) φνολο ιςολογιςμοφ (*) 

Ακακάριςτα ςτοιχεία    

(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

 

θμείωςθ: Αυτά τα ακακάριςτα ςτοιχεία προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και άλλα 

ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ, ι, εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ, ςτα οποία προςτίκεται το 100% των ςτοιχείων των ςυνδεδεμζνων με αυτιν 

επιχειριςεων, εκτόσ εάν τα δεδομζνα των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων περιλαμβάνονται 

ιδθ βάςει ενοποίθςθσ ςτα λογιςτικά ςτοιχεία τθσ ςυνεργαηόμενθσ επιχείρθςθσ (3). Εάν 

χρειάηεται, πρζπει να προςτίκενται τα δελτία ςφνδεςθσ για τισ επιχειριςεισ που δεν 

περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ.  

 

3. Τπολογιςμόσ κατ’ αναλογία 

α) Ακριβισ αναφορά του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (4) που κατζχει θ επιχείρθςθ που 

ςυμπλθρϊνει τθ διλωςθ (ι από τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ μζςω τθσ οποίασ 

δθμιουργείται θ ςχζςθ με τθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ), ςτθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 

που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντοσ δελτίου: 

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

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

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

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



Αναφορά και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (4) που κατζχει θ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ που 

αποτελεί το αντικείμενο του παρόντοσ δελτίου ςτθν επιχείρθςθ που καταρτίηει θ διλωςθ (ι 

ςτθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ): 

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

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

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

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

β) Πρζπει να επιλεγεί το υψθλότερο ποςοςτό από τα δφο προθγοφμενα ποςοςτά και να 

ςυμπεριλθφκεί ςτα ακακάριςτα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο πλαίςιο. Τα 

αποτελζςματα του κατ’ αναλογία υπολογιςμοφ κα μεταφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ εταιρικισ ςχζςθσ 

Ποςοςτό: ... Αρικμόσ 
απαςχολουμζνων 

(ΕΜΕ) 

Κφκλοσ 

εργαςιών (*) 
φνολο ιςολογιςμοφ (*) 

Αποτελζςματα κατ’ αναλογία    

(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

 

Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Α του παραρτιματοσ Α. 

(
1) Να προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

(
2) Πρόεδροσ («Chiefexecutive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ. 

(
3) Οριςμόσ, άρκρο 6 παράγραφοσ 3 εδάφιο 1. 

(
4) Όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο ι ςτα δικαιϊματα ψιφου, λαμβάνεται υπόψθ το 

υψθλότερο ποςοςτό. Στο ποςοςτό αυτό πρζπει να προςτεκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ίδια 
επιχείρθςθ που ανικει ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ (οριςμόσ, άρκρο 3 παράγραφοσ 2 εδάφιο 
1). 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

υνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ 

Α. Προςδιοριςμόσ τθσ περίπτωςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ 

Περίπτωςθ 1: Η αιτοφςα επιχείρθςθ καταρτίηει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι 
περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ άλλθσ 
ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ *πίνακασ Β(1)+. 

Περίπτωςθ 2: Η αιτοφςα  επιχείρθςθ ι μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δεν 
καταρτίηουν ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι δεν περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ 
*πίνακασ Β(2)+. 

θμαντικι ςθμείωςθ: Τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν 
αιτοφςα επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, 
εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Στα ςτοιχεία αυτά 
ςυγκεντρϊνονται κατ’ αναλογία τα ςτοιχεία των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων 
επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι 
κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ (1

). 

 

Β. Μζκοδοι υπολογιςμοφ ανάλογα με τθν περίπτωςθ 

Περίπτωςθ 1: Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι ενοποιθμζνοι λογαριαςμοί. Να 

ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ Β(1) 

Πίνακασ Β (1) 

 Αρικμόσ απαςχολουμζνων 
(ΕΜΕ) (*) 

Κφκλοσ 

εργαςιϊν (**) 
Σφνολο ιςολογιςμοφ (**) 

Σφνολο 
   

 

(*) Όταν ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ δεν φαίνεται ο αρικμόσ εργαηομζνων, ο αρικμόσ τουσ 

υπολογίηεται με τθν άκροιςθ του αρικμοφ εργαηομζνων όλων των επιχειριςεων με τισ οποίεσ 

ςυνδζεται θ αιτοφςα επιχείρθςθ. 

(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

Τα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «Σφνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ γραμμι 1 του 

πίνακα του παραρτιματοσ τθσ διλωςθσ. 

 



Προςδιοριςμόσ των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται βάςει ενοποίθςθσ 

υνεργαηόμενθ επιχείρθςθ 
(επωνυμία/ ακριβι ςτοιχεία 

Διεφκυνςθ τθσ 

εταιρικισ ζδρασ 

Αρικμόσ μθτρώου 
ι ΦΠΑ (*) 

Ονοματεπώνυμο και τίτλοσ 
του ι των βαςικών 
διευκυνόντων (**) 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

Ε.    

(*) Να προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

(**) Πρόεδροσ (Chiefexecutive), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ. 

 

θμαντικι ςθμείωςθ: Οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ μιασ παρόμοιασ ςυνδεδεμζνθσ 

επιχείρθςθσ, που δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ, πρζπει να αντιμετωπίηονται 

ωσ άμεςοι εταίροι τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Τα ςτοιχεία τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ 

ςχζςθσ» πρζπει ςυνεπϊσ να προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α. 

 

Περίπτωςθ 2: Για κάκε ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχζςεων 

μζςω άλλων ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων), πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα «δελτίο 

ςφνδεςθσ» και να γίνεται απλι άκροιςθ των λογαριαςμϊν όλων των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων ςυμπλθρϊνοντασ τον πίνακα Β(2) παρακάτω. 

Πίνακασ Β (2) 

Επιχείρθςθ αρικ.: Αρικμόσ απαςχολουμζνων 
(ΕΜΕ) 

Κφκλοσ 

εργαςιϊν (**) 
Σφνολο ιςολογιςμοφ 

(**) 

1. (*)    

2. (*)    

3. (*)    

4. (*)    

5. (*)    

Σφνολο    

(*) να προςτίκεται ζνα «δελτίο ςφνδεςθσ» ανά επιχείρθςθ. 

(**) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

Τα ςτοιχεία τθσ γραμμισ «Σφνολο» του παραπάνω πίνακα πρζπει να μεταφζρονται ςτθ 

γραμμι 3 (ςχετικά με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ) του πίνακα του παραρτιματοσ τθσ 

διλωςθσ. 

 



ΔΕΛΣΙΟ ΤΝΔΕΗ 

(μόνο για τθ ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ που δεν περιλαμβάνεται βάςει ενοποίθςθσ 

ςτον πίνακα Β) 

1.Ακριβι ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ 

Επωνυμία ι εταιρικι επωνυμία: 

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

Διεφκυνςθ τθσ εταιρικισ ζδρασ : 

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

Αρικ. μθτρϊου ι ΦΠΑ (1
) : 

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

Ονοματεπϊνυμο και τίτλοσ του ι των κφριων διευκυντικϊν ςτελεχϊν (2
): 

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

 

2. τοιχεία τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ 

Περίοδοσ αναφοράσ: 

 Αρικμόσ 
απαςχολουμζνων (ΕΜΕ) 

Κφκλοσ εργαςιϊν (*) Σφνολο ιςολογιςμοφ (*) 

Σφνολο    

(*) ςε χιλιάδεσ ευρϊ. 

 

(
1) Να προςδιοριςτεί από τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

(
2) Πρόεδροσ («Chiefexecutive»), Γενικόσ Διευκυντισ ι αντίςτοιχθ κζςθ. 

(
3) Ακόμθ και εάν τα ςτοιχεία ςχετικά με μία επιχείρθςθ περιλαμβάνονται ςτουσ ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ ςε ποςοςτό χαμθλότερο από εκείνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6 παράγραφοσ 2, πρζπει 

παρόλα αυτά να εφαρμόηεται το ποςοςτό που ορίηεται ςτο εν λόγω άρκρο (οριςμόσ, άρκρο 6 

παράγραφοσ 3 εδάφιο 2). 

Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να μεταφζρονται ςτον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. 

θμαντικι ςθμείωςθ: Τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν 
αιτοφςα επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ τουσ και άλλα ςτοιχεία, ι, 
εφόςον υπάρχουν, από τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. Στα ςτοιχεία αυτά 
ςυγκεντρϊνονται κατ’ αναλογία τα ςτοιχεία των ενδεχόμενων ςυνεργαηόμενων 
επιχειριςεων με τισ εν λόγω ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, που βρίςκονται ακριβϊσ ανάντθ ι 
κατάντθ τθσ αιτοφςασ επιχείρθςθσ, εφόςον δεν περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ (3

). 

Παρόμοιεσ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ άμεςοι εταίροι τθσ 
αιτοφςασ επιχείρθςθσ. Τα ςτοιχεία τουσ και ζνα «δελτίο εταιρικισ ςχζςθσ» πρζπει ςυνεπϊσ 
να προςτίκενται ςτο παράρτθμα Α. 

 


