
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Η αξιολόγηση στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά έντυπα Ε1 
και βασίζεται στον ακόλουθο τύπο: 
 

Συνολική βαθμολογία = (Α*Β*Γ )*100,  

όπου τα  Α, Β και Γ περιγράφονται στη συνέχεια 

 
Κριτήριο Α.  

Το κριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με τον τύπο: 

Α = 0,5*Α.1 + 0,5*Α.2 

όπου τα υποκριτήρια Α.1 και Α.2 υπολογίζονται όπως ακολουθεί 

 

Υποκριτήριο Α.1 Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα  

Το υποκριτήριο Α.1 βαθμολογείται με βάση το καθαρό εισόδημα του ελεύθερου 
επαγγελματία από το ατομικό επάγγελμα ως προς τη διάμεσο του καθαρού 
εισοδήματος από το ατομικό επάγγελμα όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που 
έχουν υποβάλει πρόταση στην συγκεκριμένη κατηγορία της παρούσας 
προκήρυξης, τα τελευταία δύο χρόνια. Η αξιολόγηση γίνεται ανά κατηγορία 
επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Β. Υπολογίζεται με τον 
δείκτη ΚΕ, που εκφράζεται από τον τύπο: 

 

ΚΕ  ={ (ΦΕΑ(ν-2) / ΔΦEΑ(ν-2) )+ (ΦΕΑ(ν-1)  /ΔΦEΑ(ν-1))}/2  

όπου: 

ΦΕΑ: καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία από ατομικό 
επάγγελμα  

ΔΦΕΑ: διάμεσος καθαρού (φορολογητέου) εισοδήματος από ατομικό επάγγελμα 
των ελεύθερων επαγγελματιών που συμμετέχουν στην προκήρυξη  

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009). 

Σημειώσεις:  

Α) Αν υπάρχει μόνο μια πλήρης και κλεισμένη χρήση τότε το ποσοστό υπολογίζεται 
για αυτή, δηλ. από τον τύπο 

ΚΕ  = (ΦΕΑ(ν-1)  /ΔΦEΑ(ν-1))  

Β)Αν υπάρχει μία μόνο κλεισμένη χρήση μη πλήρης, τότε γίνεται αναγωγή σε έτος 
βάσει των ημερών από την έναρξη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος και 
ακολούθως το ποσοστό υπολογίζεται βάσει της σημείωσης (Α) 

Το κριτήριο Α1 βαθμολογείται σε κλίμακα 0-1.  

Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΚΕ είναι μικρότερη ή ίση του 0 τίθεται ο 
ελάχιστος βαθμός μηδέν (0).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη ΚΕ είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1 
τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1).  

Για τις ενδιάμεσες θέσεις ο βαθμός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά 
στην κλίμακα 0-1 ανάλογα με την τιμή του δείκτη ΚΕ.  
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Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η 
γραμμική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1 (πεδία: 501 ή 502,  
ή/και 503 ή 504 ανά περίπτωση). 

 

Υποκριτήριο Α.2 Ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου 
επαγγέλματος 

Το υποκριτήριο Α.2 λειτουργεί συμπληρωματικά στο υποκριτήριο Α.1. Το υπο-
κριτήριο βαθμολογείται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ως προς τη διάμεσο των 
ακαθάριστων εσόδων από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όλων των 
ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν υποβάλει πρόταση στην συγκεκριμένη 
κατηγορία στην παρούσα προκήρυξη, τα τελευταία δύο χρόνια. Η αξιολόγηση 
γίνεται ανά κατηγορία επαγγέλματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Β. 
Υπολογίζεται με τον δείκτη ΑΕ, που εκφράζεται από τον τύπο: 

 

ΑΕ  ={ (ΑΕΑ(ν-2) / ΔΑEΑ(ν-2) )+ (ΑΕΑ(ν-1)  /ΔΑEΑ(ν-1))}/2  

 

όπου: 

ΑΕΑ: ακαθάριστο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία από ατομικό επάγγελμα  

ΔΑΕΑ: διάμεσος ακαθάριστου εισοδήματος από ατομικό επάγγελμα των ελεύθερων 
επαγγελματιών που συμμετέχουν στην προκήρυξη  

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009). 

 

Σημείωση: Αν υπάρχει μόνο μια κλεισμένη χρήση τότε τα ποσοστό υπολογίζεται 
για αυτή, δηλ. από τον τύπο 

ΑΕ=  (ΑΕΑ(ν-1)  /ΔΑEΑ(ν-1)) 
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Το υποκριτήριο Α2 βαθμολογείται σε κλίμακα 0-1.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη ΑΕ είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1 
τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1).  

Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΑΕ  είναι μικρότερη ή ίση του 0,25 τίθεται ο 
ελάχιστος βαθμός μηδέν (0).  

Για τις ενδιάμεσες θέσεις ο βαθμός του υποκριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά 
στην κλίμακα 0-1 ανάλογα με την τιμή του δείκτη ΑΕ.  

Ο βαθμός του υποκριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο. Η 
γραμμική συνάρτηση αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

Τιμή δείκτη ΑΕ

Β
αθ
μο
λο
γί
α

 

 

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1 (πεδίο 517 ή 518). 

 

Κριτήριο Β. Καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα 
προς σύνολο φορολογητέου εισοδήματος (πολλαπλασιαστής) 

Το κριτήριο αξιολογεί τη συμμετοχή του καθαρού (φορολογητέου) εισοδήματος 
από ατομικό (ελευθέριο) επάγγελμα στο σύνολο φορολογητέου εισοδήματος του 
ελεύθερου επαγγελματία. Στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία από τα φορολογικά 
έντυπα Ε1.  

Το κριτήριο Β βαθμολογείται με βάση το καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από 
ατομικό επάγγελμα του ελεύθερου επαγγελματία ως προς το σύνολο 
φορολογητέου εισοδήματός του, τα τελευταία δύο χρόνια. Η αξιολόγηση γίνεται 
για όλες τις κατηγορίες επαγγέλματος μαζί. Υπολογίζεται με τον δείκτη ΑτΕ, που 
εκφράζεται από τον τύπο: 

 

ΑτΕ  ={ (ΦΕΑ(ν-2) / ΣΦE(ν-2) )+ (ΦΕΑ(ν-1)  /ΣΦE(ν-1))}/2  
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όπου: 

ΦΕΑ: καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα από ατομικό επάγγελμα. 

ΣΦΕ: συνολικό καθαρό (φορολογητέο) εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία  

ν: το έτος υποβολής της πρότασης (δηλ. το 2009). 

 

Σημείωση: Αν υπάρχει μόνο μια κλεισμένη χρήση τότε τα ποσοστό υπολογίζεται 
για αυτή, δηλ. από τον τύπο 

ΑτΕ  = ΦΕΑ(ν-1)  /ΣΦE(ν-1)  

 

Το κριτήριο Β βαθμολογείται σε κλίμακα 0-1.  

Στην περίπτωση που η τιμή του δείκτη ΑτΕ είναι μικρότερη ή ίση του 0,3 τίθεται ο 
ελάχιστος βαθμός 0,1.  

Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του δείκτη ΑτΕ είναι μεγαλύτερη ή ίση του 
0,7 τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1).  

Για τις ενδιάμεσες θέσεις ο βαθμός του κριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά στην 
κλίμακα 0,1-1 ανάλογα με την τιμή του δείκτη ΑτΕ.  

Ο βαθμός του κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.  

 

Πηγές: Τα στοιχεία αντλούνται από τα φορολογικά έντυπα Ε1 των ελεύθερων 
επαγγελματιών (πεδία: 501 ή 502,  ή/και 503 ή 504, ανά περίπτωση και άθροισμα 
σχετικών πεδίων από πίνακα 4). 

 

Κριτήριο Γ.  Πρώτη έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος (πολλαπλασιαστής) 

Το κριτήριο αυτό αξιολογεί την πρώτη έναρξη του συγκεκριμένου ελευθέριου 
επαγγέλματος και ενισχύει τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες.  

Το κριτήριο Γ βαθμολογείται με βάση τα έτη άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος 
(ΕΑΕΕ). Η αξιολόγηση γίνεται για όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων μαζί. Τα έτη 
υπολογίζονται σε ακέραιες μονάδες αφαιρώντας το έτος πρώτης έναρξης από το 
2009.  

Στην περίπτωση που τα έτη άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος είναι λιγότερα ή 
ίσα του 5 τίθεται ο μέγιστος βαθμός ένα (1).  

Στην περίπτωση που τα έτη άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος είναι 15 τίθεται ο 
βαθμός 0,7. 

Στην περίπτωση που τα έτη άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος είναι 28 και άνω 
τίθεται ο ελάχιστος βαθμός 0,1.  

Για τις ενδιάμεσες θέσεις ο βαθμός του κριτηρίου προσδιορίζεται γραμμικά στις 
κλίμακες 0,1-0,7 και 0,7 – 1.  

Ο βαθμός του κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.  


