
    EΝΣΤΠΟ  ΙΙ_3 

ΟΡΙΜΟ ΜΜΕ  

Άρκρο 1 - Επιχείρθςθ  

Επιχείρθςθ κεωρείται κάκε μονάδα, ανεξάρτθτα από τθ νομικι τθσ μορφι, που αςκεί 

οικονομικι δραςτθριότθτα. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπαςχολοφμενα 

άτομα και οικογενειακζσ επιχειριςεισ που αςκοφν βιοτεχνικι ι άλλθ δραςτθριότθτα, 

κακϊσ και προςωπικζσ εταιρείεσ ι ενϊςεισ προςϊπων που αςκοφν τακτικά μια οικονομικι 

δραςτθριότθτα.   

Άρκρο 2 - Αρικμόσ απαςχολουμζνων και οικονομικά όρια προςδιορίηοντα τισ κατθγορίεσ 

επιχειριςεων 

 Η κατθγορία των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων («ΜΜΕ») 

αποτελείται από επιχειριςεισ που απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και 

των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρϊ και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρϊ.  

 Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία 

απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ. 

 Στθν κατθγορία των ΜΜΕ, ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία 

απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρϊ.  

Άρκρο 3 - Τφποι επιχειριςεων που λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό του αρικμοφ 

απαςχολουμζνων και των χρθματικϊν ποςϊν 

 «Ανεξάρτθτθ επιχείρθςθ» είναι κάκε επιχείρθςθ που δεν χαρακτθρίηεται ωσ 

ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 ι ωσ ςυνδεδεμζνθ 

επιχείρθςθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3. 

 «Συνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ» είναι όλεσ οι επιχειριςεισ που δεν χαρακτθρίηονται ωσ 

ςυνδεδεμζνεσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3 και μεταξφ των οποίων υπάρχει θ 

ακόλουκθ ςχζςθ: μια επιχείρθςθ (ανάντθ επιχείρθςθ) κατζχει, μόνθ ι από κοινοφ με 

μία ι περιςςότερεσ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3, το 

25 % ι περιςςότερο του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μιασ άλλθσ 

επιχείρθςθσ (κατάντθ επιχείρθςθσ).  



Ωςτόςο, μια επιχείρθςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ ανεξάρτθτθ, μθ ζχουςα δθλαδι 

ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, ακόμθ και εάν το όριο του 25 % καλφπτεται ι 

υπερκαλφπτεται, εφόςον το ποςοςτό αυτό ελζγχεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ 

επενδυτϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμζνα ι από κοινοφ, 

ςυνδεδεμζνοι κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 3 με τθν εν λόγω επιχείρθςθ:  

α) δθμόςιεσ εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, εταιρείεσ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου, φυςικά 

πρόςωπα ι ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων που αςκοφν ςυςτθματικά δραςτθριότθτεσ 

ςε επενδφςεισ επιχειρθματικοφ κεφαλαίου και επενδφουν ίδια κεφάλαια ςε μθ 

ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο επιχειριςεισ (businessangels), εφόςον το ςφνολο τθσ 

επζνδυςθσ αυτισ ςε μία επιχείρθςθ δεν υπερβαίνει τα 1.250.000 ευρϊ, 

β) πανεπιςτιμια ι ερευνθτικά κζντρα μθ κερδοςκοπικοφ ςκοποφ, 

γ) κεςμικοί επενδυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ταμείων περιφερειακισ ανάπτυξθσ, 

δ) αυτόνομεσ τοπικζσ αρχζσ με ετιςιο προχπολογιςμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρϊ και 

με λιγότερουσ από 5.000 κατοίκουσ.  

3.«Συνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ» είναι οι επιχειριςεισ που διατθροφν μεταξφ τουσ μία από 

τισ ακόλουκεσ ςχζςεισ:  

α) μία επιχείρθςθ κατζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των 

εταίρων άλλθσ επιχείρθςθσ, 

 β) μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν 

του διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου άλλθσ επιχείρθςθσ, 

γ)  μία επιχείρθςθ ζχει το δικαίωμα να αςκεί κυριαρχικι επιρροι ςε άλλθ επιχείρθςθ 

βάςει ςφμβαςθσ που ζχει ςυνάψει με αυτιν ι δυνάμει ριτρασ του καταςτατικοφ τθσ 

τελευταίασ, 

δ) μία επιχείρθςθ που είναι μζτοχοσ ι εταίροσ άλλθσ επιχείρθςθσ ελζγχει μόνθ τθσ, 

βάςει ςυμφωνίασ που ζχει ςυνάψει με άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ εν λόγω 

επιχείρθςθσ, τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου των μετόχων ι των εταίρων 

αυτισ τθσ επιχείρθςθσ.  

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχικι επιρροι, εφόςον οι επενδυτζσ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο δεν υπειςζρχονται άμεςα ι ζμμεςα 

ςτθ διαχείριςθ τθσ εξεταηόμενθσ επιχείρθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των δικαιωμάτων που 

ζχουν με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μετόχων ι εταίρων.  



Συνδεδεμζνεσ κεωροφνται επίςθσ οι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ ςχζςεισ 

που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο μζςω μιασ ι περιςςότερων άλλων επιχειριςεων ι 

μζςω οποιουδιποτε από τουσ επενδυτζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2. 

Οι επιχειριςεισ που διατθροφν μια από τισ εν λόγω ςχζςεισ μζςω φυςικοφ προςϊπου ι 

ομάδασ φυςικϊν προςϊπων που ενεργοφν από κοινοφ κεωροφνται επίςθσ 

ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ, εφόςον αςκοφν το ςφνολο ι τμιμα των δραςτθριοτιτων 

τουσ ςτθν ίδια αγορά ι ςε όμορεσ αγορζσ. Ωσ «όμορθ αγορά» νοείται θ αγορά 

προϊόντοσ ι υπθρεςίασ που βρίςκεται αμζςωσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ ςχετικισ αγοράσ. 

 4.Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο εδάφιο, μια 

επιχείρθςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ΜΜΕ εάν το 25 % ι περιςςότερο του κεφαλαίου τθσ 

ι των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ελζγχεται, άμεςα ι ζμμεςα, από ζναν ι περιςςότερουσ 

δθμόςιουσ φορείσ, μεμονωμζνα ι από κοινοφ.  

5. Μία επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει διλωςθ ςχετικά με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ 

ανεξάρτθτθσ, ςυνεργαηόμενθσ ι ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και ςχετικά με τα 

ςτοιχεία που αφοροφν τα αρικμθτικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2. Η διλωςθ 

αυτι μπορεί να υποβλθκεί ακόμθ και εάν θ διαςπορά κεφαλαίου δεν επιτρζπει να 

κακοριςτεί επακριβϊσ ποιοσ το κατζχει, οπότε θ επιχείρθςθ δθλϊνει υπεφκυνα ότι 

μπορεί εφλογα να υποκζςει ότι δεν ανικει, κατά ποςοςτό 25 % ι περιςςότερο, ςε μια 

επιχείρθςθ ι, από κοινοφ, ςε περιςςότερεσ επιχειριςεισ που είναι ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ 

τουσ. Οι δθλϊςεισ αυτζσ πραγματοποιοφνται με τθν επιφφλαξθ των ελζγχων και 

εξακριβϊςεων που προβλζπονται από τισ εκνικζσ ι ενωςιακζσ διατάξεισ. 

 Άρκρο 4 - Στοιχεία για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων και των 

χρθματικϊν ποςϊν και περίοδοσ αναφοράσ  

1. Τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του αρικμοφ απαςχολουμζνων 

και των χρθματικϊν ποςϊν είναι εκείνα που αφοροφν τθν τελευταία κλειςμζνθ 

διαχειριςτικι χριςθ και υπολογίηονται ςε ετιςια βάςθ. Λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν 

θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν. Το φψοσ του κφκλου εργαςιϊν υπολογίηεται 

χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) και χωρίσ άλλουσ ζμμεςουσ φόρουσ.  

2. Όταν, κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν και ςε ετιςια βάςθ, μια 

επιχείρθςθ βρίςκεται πάνω ι κάτω από τα όρια τα ςχετικά με τον αρικμό 

απαςχολουμζνων ι τα χρθματικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2, θ κατάςταςθ 

αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ι τθν απϊλεια τθσ ιδιότθτασ τθσ μεςαίασ, 



μικρισ ι πολφ μικρισ επιχείρθςθσ μόνον εάν θ υπζρβαςθ των εν λόγω ορίων 

επαναλθφκεί επί δφο διαδοχικά οικονομικά ζτθ.  

3. Στθν περίπτωςθ νεοςφςτατων επιχειριςεων, οι λογαριαςμοί των οποίων δεν ζχουν 

κλείςει ακόμθ, τα ςτοιχεία που λαμβάνονται υπόψθ πρζπει να προκφπτουν από 

καλόπιςτεσ εκτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του οικονομικοφ 

ζτουσ.  

Άρκρο 5 - Ο αρικμόσ απαςχολουμζνων  

Ο αρικμόσ απαςχολοφμενων ατόμων αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ετιςιων μονάδων εργαςίασ 

(ΕΜΕ), δθλαδι ςτον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που εργάςτθκαν ςτθν 

εξεταηόμενθ επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό αυτισ επί ολόκλθρο το υπόψθ ζτοσ. Τα άτομα 

που δεν εργάςτθκαν ολόκλθρο το ζτοσ, οι εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ, ανεξάρτθτα 

από τθ διάρκεια, και οι εργαηόμενοι ςε εποχικι βάςθ αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των ΕΜΕ. 

Στον αρικμό απαςχολουμζνων περιλαμβάνονται: 

α) οι μιςκωτοί 

β) τα άτομα που εργάηονται για τθν επιχείρθςθ, ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ προσ αυτιν και 

εξομοιϊνονται με μιςκωτοφσ με βάςθ το εκνικό δίκαιο, 

γ) οι ιδιοκτιτεσ επιχειρθματίεσ, 

δ)οι εταίροι που αςκοφν τακτικι δραςτθριότθτα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ και 

προςπορίηονται οικονομικά οφζλθ από τθν επιχείρθςθ.  

Οι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτο 

πλαίςιο ςφμβαςθσ μακθτείασ ι επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δεν ςυνυπολογίηονται ςτον 

αρικμό απαςχολουμζνων. Η διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ ι των γονικϊν αδειϊν δεν 

ςυνυπολογίηεται.  

Άρκρο 6 -Κακοριςμόσ των ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 

1. Στθν περίπτωςθ ανεξάρτθτθσ επιχείρθςθσ, ο κακοριςμόσ των ςτοιχείων, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ απαςχολουμζνων, πραγματοποιείται αποκλειςτικά 

με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ αυτισ τθσ επιχείρθςθσ.  

2. Στθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ που ςυνεργάηεται ι ςυνδζεται με άλλεσ επιχειριςεισ, ο 

κακοριςμόσ των ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ απαςχολουμζνων, 

γίνεται με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, ι — εφόςον 

υπάρχουν— τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ ενοποιθμζνουσ 



λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ βάςει 

ενοποίθςθσ.  

Στα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο εδάφιο προςτίκενται τα ςτοιχεία των 

επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ, οι 

οποίεσ βρίςκονται αμζςωσ ανάντθ ι κατάντθ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ. Τα ςτοιχεία 

ςυγκεντρϊνονται κατ' αναλογία προσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο κεφάλαιο ι ςτα 

δικαιϊματα ψιφου (το υψθλότερο από τα δφο αυτά ποςοςτά). Σε περίπτωςθ 

διαςταυρωμζνθσ ςυμμετοχισ, λαμβάνεται υπόψθ το υψθλότερο των ποςοςτϊν αυτϊν.  

Στα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο προςτίκεται το 100 % 

των ςτοιχείων των επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνδζονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν 

εξεταηόμενθ επιχείρθςθ και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ λογαριαςμοφσ 

βάςει ενοποίθςθσ.  

3. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυνεργάηονται 

με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα λοιπά 

ςτοιχεία τουσ, ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Σε αυτά προςτίκεται το 100 % των 

ςτοιχείων των επιχειριςεων που ςυνδζονται με αυτζσ τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ, 

εκτόσ εάν τα ςτοιχεία τουσ περιλαμβάνονται ιδθ βάςει ενοποίθςθσ.  

Για τθν εφαρμογι επίςθσ τθσ παραγράφου 2, τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που 

ςυνδζονται με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ προκφπτουν από τουσ λογαριαςμοφσ και τα 

λοιπά ςτοιχεία τουσ, ενοποιθμζνα εφόςον υπάρχουν. Στα ςτοιχεία αυτά προςτίκενται 

κατ' αναλογία τα ςτοιχεία των επιχειριςεων που ενδεχομζνωσ ςυνεργάηονται με τισ 

ςυνδεδεμζνεσ αυτζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ βρίςκονται αμζςωσ ανάντθ ι κατάντθ 

αυτϊν, εάν δεν περιλαμβάνονται ιδθ ςτουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ςε αναλογία 

τουλάχιςτον ιςοδφναμθ με το ποςοςτό που ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 δεφτερο 

εδάφιο.  

4. Όταν ο αρικμόσ απαςχολοφμενων δεδομζνθσ επιχείρθςθσ δεν προκφπτει από τουσ 

ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ, υπολογίηεται ςυγκεντρϊνοντασ κατ' αναλογία τα ςτοιχεία 

από τισ επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται με τθν εν λόγω επιχείρθςθ, και προςκζτοντασ τα 

ςτοιχεία από τισ επιχειριςεισ που ςυνδζονται μαηί τθσ. 


