
Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε  
περιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 



Ποιά επιχείρηση θεωρείται προβληματική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία;  

Η Επιχείρηση που δεν είναι ικανή να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της με δικούς της οικονο-
μικούς πόρους ή με πόρους που εξασφαλίζει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους και τους πιστωτές 
της. Χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα οδηγηθεί προς μια σχεδόν βέβαιη 
οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. 

Οι προβληματικές επιχειρήσεις εξαιρούνται από τα προγράμματα με τα οποία παρέχεται 
κρατική ενίσχυση στις επιχειρήσεις με τη μορφή επιχορήγησης, δανείου, επιδότησης επιτοκίου 
κλπ. είτε αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, είτε από εθνικούς πόρους ή από άλλες πηγές.  

Η διερεύνηση για το αν μια επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι γίνεται πριν τη χορήγηση της 
ενίσχυσης. 

Πού χρησιμοποιείται η έννοια της προβληματικής επιχείρησης;    

Σε ποιό στάδιο ενός προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικότητας εξετάζεται αν η 
επιχείρηση που αιτείται να ενισχυθεί είναι προβληματική;    
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Εργαζόμενοι < 250 (σε EME) 

Κύκλος εργασιών < 50 εκ. €  
ή  

Ισολογισμός < 43 εκ. € 

Text Placeholder 

Ένιαία 

Επιχείρηση  

ΜΜΕ  
(μικρομεσαία 
επιχείρηση) 

Μεγάλη  
Επιχείρηση 

1. Μέγεθος 
επιχείρησης  

Το κεφάλαιο ή τα δικαιώματα  
ψήφου ≥ 25% ελέγχονται άμεσα ή 
έμμεσα από έναν ή περισσότερους 
δημόσιους φορείς μεμονωμένα ή  

από κοινού  

Κύκλος εργασιών > 50 εκ. €  
ή  

Ισολογισμός > 43 εκ. € 

Εργαζόμενοι > 250 (σε EME) 

Στα στοιχεία 

συνυπολογίζονται  

και τα στοιχεία από 

επιχειρήσεις που είναι 

συνδεδεμένες  ή 

συνεργαζόμενες 

(όμιλος επιχειρήσεων) 

με την υπό εξέταση  

επιχείρηση 
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Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ)  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) 

Text Placeholder 

Μορφή 

επιχείρησης 

(επίπεδο ευθύνης)  

Εταιρεία  
Περιορισμένης  

Ευθύνης 

Προσωπική εταιρεία  

(εταιρεία στην οποία 
ορισμένα μέλη έχουν 

απεριόριστη ευθύνη για 
τα χρέη της εταιρείας)  

2. Μορφή 
επιχείρησης  

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)  

Ατομική επιχείρηση 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 

Ετερρόρυθμη κατά μετοχές εταιρεία  

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) 
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Έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και 
βρίσκεται σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης; 

Έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και  
δεν έχει ακόμα αποπληρώσει  
το δάνειο ή δεν έχει λυθεί  
η σύμβαση εγγύησης; 

Επιχείρηση με: 

 Μορφή: Ατομική ανεξάρτητη που δεν ανήκει σε όμιλο και Μέγεθος ΜΜΕ 

 Μορφή: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Μέγεθος ΜΜΕ που έχει λιγότερα από 3 χρόνια λειτουργίας και ζητάει οποιαδήποτε ενίσχυση (π.χ. επιχορήγηση) που δεν 

είναι χρηματοδοτικό εργαλείο (π.χ. δάνειο, εγγύηση δανείου)  

 Μορφή: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Μέγεθος ΜΜΕ που έχει λιγότερα από 7 χρόνια από την πρώτη εμπορική πώληση και ζητάει ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικού  

εργαλείου (π.χ. δάνειο, εγγύηση δανείου)   

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Έχει ενταχθεί σε 
πτωχευτική διαδικασία 
(σύμφωνα με  
το εθνικό δίκαιο);  

ΝΑΙ 
 
 

 
 

ΟΧΙ 

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΑΙ 
 
 

 
 

ΟΧΙ 

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΜΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΑΙ 
 
 

 
 

ΟΧΙ 
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Έχει λάβει ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης και 
βρίσκεται σε σχέδιο 
αναδιάρθρωσης; 

Επιχείρηση με: 

 Μορφή: Οποιαδήποτε μορφή δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ εκτός Ατομικής ανεξάρτητης και Μέγεθος ΜΜΕ ή Μεγάλη 

 Μορφή: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Μέγεθος ΜΜΕ που έχει περισσότερα από 3 χρόνια λειτουργίας και ζητάει οποιαδήποτε ενίσχυση μέσω χρηματοδοτικού 

εργαλείου (π.χ. δάνειο, εγγύηση δανείου) 

 Μορφή: ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ και Μέγεθος ΜΜΕ που έχει περισσότερα από 7 χρόνια από την πρώτη εμπορική πώληση και ζητάει ενίσχυση (π.χ. επιχορήγηση) 

εκτός χρηματοδοτικού εργαλείου (π.χ. δάνειο, εγγύηση δανείου) 

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Έχει ενταχθεί  σε 
πτωχευτική διαδικασία 
(σύμφωνα με  
το εθνικό δίκαιο);  

ΝΑΙ 
 
 

 
 ΟΧΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΑΙ 
 
 

 
 ΟΧΙ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΑΙ 
 
 

 
 ΟΧΙ 

Έχει απολέσει λόγω 
συσσωρευμένων 
ζημιών πάνω από το 
ήμισυ του κεφαλαίου 
της; 

Αξιολόγηση της 
επιχείρησης  

μέσω δεικτών  

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

Έλεγχος 
μέσω 

εγγράφων  

Έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και  
δεν έχει ακόμα αποπληρώσει  
το δάνειο ή δεν έχει λυθεί  
η σύμβαση εγγύησης; 
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YES 

 

    Για να αξιολογηθεί η επιχείρηση βάσει δεικτών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία:  

 Επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας: Οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης της πιο πρόσφατης 
πλήρους κλεισμένης χρήσης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  
– ΕΛΠ (N. 4308/2014). 

 Επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας: Λογιστικές καταστάσεις της πιο πρόσφατης πλήρους 
κλεισμένης χρήσης που θα συνταχθούν σε αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των 
επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ  
(N. 4308/2014). 

 Όταν η επιχείρηση έχει συνδεδεμένες επιχειρήσεις / ανήκει σε επιχειρηματικό όμιλο:  Ελέγχονται τα 
κριτήρια και σε επίπεδο ομίλου, με βάση τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση που 
δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τότε συντάσσονται 
ανεπίσημες τέτοιες καταστάσεις, προκειμένου να είναι δυνατός ο υπολογισμός των στοιχείων που 
απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής ή όχι. 

 

Βήμα 1: Συλλογή στοιχείων   
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YES 

Βήμα 2: Υπολογισμός για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων ΜΜΕ και Μεγάλη    

Αν η επιχείρηση είναι Μεγάλη εφαρμόζεται και το Βήμα 3     

Ίδια κεφάλαια (ομάδα λογ/σμών 4) 
 

Μετοχικό κεφάλαιο (λογ/σμοί 40 και 41) 
 ≤  0,5   =   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ  
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YES 

Βήμα 3: Αν η επιχείρηση είναι Μεγάλη εφαρμόζονται 2 επιπλέον υπολογισμοί για τις δύο     
   προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις   

+ 
EBITDA [καθαρά κέρδη προ φόρων (Λογαριασμός  82.01) + Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

(Λογαριασμός 65 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα*) + Αποσβέσεις (Λογαριασμός 66)]  
 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (Λογαριασμός 65 χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα)  

*Οι τόκοι των δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (δαπάνες leasing) περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές  

    υποχρεώσεις  (Λογ/σμός 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα) σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να είναι η επιχείρηση ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ πρέπει και οι δύο δείκτες να ισχύουν για δύο διαδοχικά έτη. 
Αν ισχύει μόνο ο ένας από τους δύο δείκτες, ή αν ισχύουν και οι δύο αλλά ένας από τους δύο δεν ισχύει 
για δύο διαδοχικά έτη, τότε η επιχείρηση είναι ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ. 

Μακροχρόνιες υποχρεώσεις + Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (ομάδα λογ/σμών 5) 
 

Ίδια Κεφάλαια (ομάδα λογ/σμών 4) 
 ≥  7,5 

≤  1 
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YES 

Πληροφορίες: 
 

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) 
 

 
 stateaid_unit@mnec.gr  
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