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ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
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2014

Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση  θεωρείται  κάθε  οντότητα,  ανεξάρτητα  από  τη  νομική  της  μορφή,  που  ασκεί  οικονομική
δραστηριότητα.  Σε  αυτές  περιλαμβάνονται  ειδικότερα  αυταπασχολούμενα  άτομα  και  οικογενειακές
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων
1.  Η  κατηγορία  των  πολύ  μικρών,  μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων  («ΜΜΕ»)  αποτελείται  από
επιχειρήσεις  που  απασχολούν  λιγότερους  από  250  εργαζομένους  και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από  50  εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3.  Στην  κατηγορία  των  ΜΜΕ,  ως  πολύ  μικρή  επιχείρηση  ορίζεται  η  επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί
λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων 
1.  «Ανεξάρτητη  επιχείρηση»  είναι  κάθε  επιχείρηση  που  δεν  χαρακτηρίζεται  ως  συνεργαζόμενη
επιχείρηση κατά την  έννοια  της  παραγράφου 2  ή  ως  συνδεδεμένη  επιχείρηση  κατά  την  έννοια  της
παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες
κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση
(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά
την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας
άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό
ελέγχεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  επενδυτών  και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αυτοί  δεν  είναι,
μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες
φυσικών  προσώπων  που  ασκούν  συστηματικά  δραστηριότητες  σε  επενδύσεις  επιχειρηματικού
κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (business
angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1 250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους
από 5 000 κατοίκους.
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3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες
σχέσεις: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού  ή  εποπτικού  οργάνου  άλλης  επιχείρησης·  L  187/70  EL  Επίσημη  Εφημερίδα  της
Ευρωπαϊκής Ενωσης 26.6.2014 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης
που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
που  έχει  συνάψει  με  άλλους  μετόχους  ή  εταίρους  της  εν  λόγω  επιχείρησης,  την  πλειοψηφία  των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
Τεκμαίρεται  ότι  δεν  υπάρχει  κυριαρχική  επιρροή,  εφόσον  οι  επενδυτές  που  αναφέρονται  στην
παράγραφο 2  δεύτερο εδάφιο δεν  υπεισέρχονται  άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης
επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. 
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω οποιουδήποτε από τους
επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών
προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις, εφόσον ασκούν το
σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. 
Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της
σχετικής αγοράς.

4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο,  μια επιχείρηση δεν
μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της
ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.
5.  Μια  επιχείρηση  μπορεί  να  υποβάλει  δήλωση  σχετικά  με  την  ιδιότητά  της  ως  ανεξάρτητης,
συνεργαζόμενης  ή  συνδεδεμένης  επιχείρησης,  καθώς  και  σχετικά  με  τα  στοιχεία  που  αφορούν  τα
αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η
διασπορά  κεφαλαίου  δεν  επιτρέπει  να  καθοριστεί  επακριβώς  ποιος  το  κατέχει,  οπότε  η  επιχείρηση
δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε
μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι
δηλώσεις  αυτές  πραγματοποιούνται  με  την  επιφύλαξη  των  ελέγχων  και  εξακριβώσεων  που
προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.

Β. Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
Η μία  (1)  ετήσια μονάδα εργασίας  αντιστοιχεί  σε  ένα  άτομο που εργάστηκε  στην  επιχείρηση ή  για
λογαριασμό  της  επιχείρησης,  με  καθεστώς  πλήρους  απασχόλησης  κατά  τη  διάρκεια  ολόκληρου  του
εξεταζόμενου έτους. Η εργασία των προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή
που εργάστηκαν με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εποχιακά, υπολογίζεται ως κλάσματα ΕΜΕ.

Γ. «Προβληματική επιχείρηση»

Στο  άρθρο  2  στοιχείο  18  του  Καν.  651/2014  αναφέρονται  τα  εξής:  «Προβληματική  επιχείρηση»:  η
επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από
τη  σύστασή  της  ή,  όσον  αφορά  την  επιλεξιμότητα  για  ενίσχυση  χρηματοδότησης  επιχειρηματικού
κινδύνου,  ΜΜΕ που δεν έχει  συμπληρώσει  επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση,  η  οποία
πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό),  όταν έχει  απολεσθεί
πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν
από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που
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θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό
που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο
όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται
στο παράρτημα I της οδηγίας
2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει,
ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα
χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει
επταετία  από  την  πρώτη  εμπορική  της  πώληση,  η  οποία  πληροί  τα  κριτήρια  για  επενδύσεις
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί
πάνω  από  το  ήμισυ  του  κεφαλαίου  της,  όπως  εμφαίνεται  στους  λογαριασμούς  της  εταιρείας,  λόγω
συσσωρευμένων  ζημιών.  Για  την  εφαρμογή  της  παρούσας  διάταξης,  ο  όρος  «εταιρεία  στην  οποία
τουλάχιστον  ορισμένα  μέλη  έχουν  απεριόριστη  ευθύνη  για  τα  χρέη  της  εταιρείας»  παραπέμπει
ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ·
γ)  εάν  πρόκειται  για  εταιρεία  που  υπάγεται  σε  συλλογική  πτωχευτική  διαδικασία  ή  πληροί  τις
προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική
διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε
σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2)  ο  δείκτης  κάλυψης  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων της  επιχείρησης  (EBITDA interest  coverage
ratio) είναι κάτω του 1,0.».
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