
ΕΝΣΤΠΟ  ΙΙ_4 

ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Α) Προβλθματικι επιχείρθςθ: θ επιχείρθςθ για τθν οποία ςυντρζχει τουλάχιςτον μία από τισ 

ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (πλθν ΜΜΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τριετία 

από τθ ςφςταςι τθσ ι, όςον αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ 

επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΜΜΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι τθσ 

πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα κριτιρια για επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου 

κατόπιν ελζγχου με τθ δζουςα επιμζλεια από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο χρθματοπιςτωτικό 

οργανιςμό), όταν ζχει απολεςκεί πάνω από το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου τθσ κεφαλαίου λόγω 

ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Αυτό ιςχφει όταν από τθν αφαίρεςθ των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν από τα 

αποκεματικά (και όλα τα άλλα ςτοιχεία που κεωροφνται εν γζνει ωσ μζροσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ 

εταιρείασ) προκφπτει αρνθτικό ςωρευτικό ποςό που υπερβαίνει το ιμιςυ του εγγεγραμμζνου 

κεφαλαίου. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ «εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ» 

παραπζμπει ειδικότερα ςτα είδθ εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα I τθσ οδθγίασ 

2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και ο όροσ «κεφάλαιο» 

περιλαμβάνει, ενδεχομζνωσ, και κάκε διαφορά από ζκδοςθ υπζρ το άρτιο· 

 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ για 

τα χρζθ τθσ εταιρείασ (πλθν ΜΜΕ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει τριετία από τθ ςφςταςι τθσ ι, όςον 

αφορά τθν επιλεξιμότθτα για ενίςχυςθ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου, ΜΜΕ που δεν 

ζχει ςυμπλθρϊςει επταετία από τθν πρϊτθ εμπορικι τθσ πϊλθςθ, θ οποία πλθροί τα κριτιρια για 

επενδφςεισ χρθματοδότθςθσ επιχειρθματικοφ κινδφνου κατόπιν ελζγχου με τθ δζουςα επιμζλεια 

από τον επιλεγμζνο ενδιάμεςο χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό), εφόςον ζχει απολεςκεί πάνω από το 

ιμιςυ του κεφαλαίου τθσ, όπωσ εμφαίνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρείασ, λόγω 

ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, ο όροσ «εταιρεία ςτθν οποία 

τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ για τα χρζθ τθσ εταιρείασ» παραπζμπει 

ειδικότερα ςτα είδθ εταιρειϊν που αναφζρονται ςτο παράρτθμα II τθσ οδθγίασ 2013/34/ΕΕ· 

 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία ι πλθροί τισ 

προχποκζςεισ του εκνικοφ δικαίου που τθ διζπει όςον αφορά τθν υπαγωγι τθσ ςε ςυλλογικι 

πτωχευτικι διαδικαςία μετά από αίτθμα των 

πιςτωτϊν τθσ· 

 



δ) εάν πρόκειται για επιχείρθςθ που ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ και δεν ζχει ακόμθ αποπλθρϊςει 

το δάνειο ι λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι που ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ και υπόκειται 

ακόμθ ςε ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ· 

 

ε) εάν πρόκειται για άλλθ επιχείρθςθ εκτόσ ΜΜΕ, εφόςον τα τελευταία δφο ζτθ: 

1) ο δείκτθσ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ είναι υψθλότεροσ του 7,5 και 

2) ο δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ (EBITDA 

interestcoverageratio) είναι κάτω του 1,0. 

Θ εξζταςθ μιασ επιχείρθςθσ για να διαπιςτωκεί αν αυτι είναι προβλθματικι, γίνεται ςε επίπεδο 

ενιαίασ επιχείρθςθσ (αιτοφςα επιχείρθςθ και τυχόν ςυνδεδεμζνεσ με αυτι επιχειριςεισ), ανεξάρτθτα 

αν υφίςταται για αυτζσ υποχρζωςθ ςφνταξθσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων) 

Β) Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται προκειμζνου να αξιολογθκεί εάν μία επιχείρθςθ είναι 

προβλθματικι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 ςθμείο 18  του Καν. 651/2014 και πρζπει να 

προςκομιςκοφν ανάλογα με τθν ιδιότθτα τθσ επιχείρθςθσ και τα ζτθ λειτουργίασ τθσ είναι τα 

ακόλουκα: 

 

1. Υφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ ατομικισ μορφισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε 

πτϊχευςθ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν 

διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει 

υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία. 

 

2. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με 

βιβλία Γ κατθγορίασ: 

Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε 

πτϊχευςθ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν 

διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει 

υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β)  του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ τελευταίων τριϊν 

διαχειριςτικϊν χριςεων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν 

Εγγεγραμμζνο Κεφάλαιο το Σφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων Ιςολογιςμοφ και ςαν Απϊλειεσ οι Ηθμίεσ 

βάςθ Κ.Α.Χ. 



 

  

3. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ ατομικισ μορφισ ανεξαρτιτου χρόνου λειτουργίασ με 

βιβλία όχι Γ κατθγορίασ: 

Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) του ωσ άνω ςθμείου Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε 

πτϊχευςθ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, διαδικαςία 

κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ότι δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ότι δεν ζχει κάνει αίτθμα για υπαγωγι ςτθν 

διαδικαςία του άρκρου 99 ΠτΚ, εφόςον αςκεί εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ότι δεν ζχει 

υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία 

b. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β)  του ωσ άνω ςθμείου Βεβαίωςθ ζναρξθσ 

επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (Δ.Ο.Υ.) και   Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

Ε3 των τριϊν  τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων  ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν.(Μόνο 

για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ). 

 

4. Υφιςτάμενθ ΜΜΕ κάτω τθσ τριετίασ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου 

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει και/ι 

c. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 

υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία.  

 

5. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου 

χρόνου λειτουργίασ με περιοριςμζνθ ευκφνθ των μετόχων / εταίρων: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου 

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει και/ι  



c. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 

υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β)  του ωσ άνω ςθμείου ιςολογιςμοφσ ιςολογιςμό 

τελευταίων τριϊν τθσ τελευταίασ διαχειριςτικισ/ϊν χριςθσ/εων ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. Από τα 

εν λόγω ςτοιχεία κα λαμβάνεται ςαν Εγγεγραμμζνο Κεφάλαιο το Σφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 

Ιςολογιςμοφ(ομάδα λογ/ςμϊν 4),  προσ  το μετοχικό κεφάλαιο (λογ/ςμοί 40 και 41)και ςαν Απϊλειεσ 

οι Ηθμίεσ βάςθ Κ.Α.Χ. (Ίδια κεφάλαια  / Μετοχικό κεφάλαιο    ≥  0,5). 

6. Λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ άλλθσ νομικισ μορφισ πλθν ατομικισ ανεξαρτιτου 

χρόνου λειτουργίασ με απεριόριςτθ ευκφνθ των μετόχων / εταίρων: 

a. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και/ι 

b. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου 

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ του ν.1892/1990 όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει και/ι  

c. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου  

από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό ειδικι εκκακάριςθ ςε λειτουργία του άρκρου 106ια 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα οφτε ςε κακεςτϊσ προπτωχευτικισ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 

του Πτωχευτικοφ Κϊδικα κακϊσ και ότι δεν ζχει υποβλθκεί κατά τθσ επιχείρθςθσ αίτθμα για 

υπαγωγι ςτθν πτωχευτικι διαδικαςία και  

d. Για τον ζλεγχο του εδαφίου (α) ι (β)  του ωσ άνω ςθμείου το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο 

καταςτατικό και οι τυχόν μεταγενζςτερεσ  τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ  

δθμοςίευςθσ  όπου  αυτι προβλζπεται  και   Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ε3 των τριϊν  

τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων  ι όςων εξ αυτϊν υπάρχουν. 

 

7.Προκειμζνου για τισ  μεγάλεσ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ, πλζον των όςων 

απαιτοφνται από το ςθμείο 5 ανωτζρω, απαιτείται θ προςκόμιςθ  Οικονομικϊν καταςτάςεων των 2 

τελευταίων ετϊν (χριςεων), ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ εξζταςθ τιρθςθσ του ςθμείου e) τθσ 

παραγράφου 18 του άρκρου 2 του Καν. ΕΕ. 651/2014, ιτοι: 

 

1) ο δείκτθσ χρζουσ προσ ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ είναι υψθλότεροσ του 7,5 και 

2) ο δείκτθσ κάλυψθσ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ (EBITDA 

interestcoverageratio) είναι κάτω του 1,0. 

Στθν περίπτωςθ που ιςχφουν ΚΑΙ οι δφπ προχποκζςεισ (ςυνκικεσ) ΚΑΙ για τα δφο Ζτθ, τότε θ 

επιχείρθςθ κεωρείται προβλθματικι. 



 

Τα ςτοιχεία των λογαριαςμϊν που αναφζρονται, παρουςιάηονται ςφμφωνα με το Ν.4308/2014 

(Ελλθνικά λογιςτικά Πρότυπα - ΕΛΠ)  

8.Το ςφνολο των επιχειριςεων κα δθλϊνουν υπευκφνωσ ότι: «Θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει ενίςχυςθ 

διάςωςθσ ι αναδιάρκρωςθσ, ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ διάςωςθσ αλλά ζχει αποπλθρϊςει 

το δάνειο και ζχει λφςει τθ ςφμβαςθ εγγφθςθσ ι θ επιχείρθςθ ζχει λάβει ενίςχυςθ αναδιάρκρωςθσ θ 

οποία ζχει ολοκλθρωκεί.». 

 


