ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΏΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [ΜΜΕ]

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 1996 η επιτροπή εξέδωσε σύσταση (280/1996) με την οποία διατυπώθηκε ο πρώτος
κοινός ορισμός των ΜΜΕ. Ο ορισμός αυτός εφαρμόσθηκε ευρέως σε όλη την Ε.Ε. Στις 6
Μαΐου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα σύσταση (361/2003) ώστε να ληφθούν υπόψη οι
οικονομικές εξελίξεις από το 1996 και έπειτα. Ο ορισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2005 και εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα της
Επιτροπής για τις ΜΜΕ.
Ο ορισμός των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και τον
κύκλο εργασιών ή το σύνολο ισολογισμού έχει σημασία για τον καθορισμό των
επιχειρήσεων στα προγράμματα ή τις πολιτικές της Ε.Ε. που προορίζονται συγκεκριμένα για
τις ΜΜΕ.
Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να τηρείται το όριο του αριθμού των
απασχολούμενων, μια ΜΜΕ μπορεί να διαλέξει είτε το ανώτατο όριο για τον κύκλο
εργασιών είτε το ανώτατο όριο για τον ισολογισμό. Δεν είναι υποχρεωμένη να πληροί και
τα 2 κριτήρια. Αντίθετα εάν υπερβαίνει μόνο το ένα από τα 2 όρια δεν χάνει την ιδιότητα
της ΜΜΕ.
Μια επιχείρηση αποκτά ή χάνει το καθεστώς ΜΜΕ, όταν επί 2 διαδοχικά οικονομικά έτη,
κατά την τελική ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού, βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα
όρια σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων ή τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά όρια.

Σήμερα το θεσμικό πλαίσιο περί ορισμού των ΜΜΕ υπάρχει στον Γενικό Απαλλακτικό
Κανονισμό 651/2014 - Παράρτημα I (ΕΕ L 187/1- 26.06.2014)
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ
•

Αριθμός εργαζομένων

•

Κύκλος εργασιών ή σύνολο του ισολογισμού

•

Σωρευτικά κριτήρια

•

Ελέγχονται κλεισμένες οικονομικές χρήσεις (για νεοσύστατες επιχειρήσεις γίνεται
εκτίμηση βάσει των στοιχείων του τρέχοντος οικονομικού έτους)

•

Προϋπόθεση να μην υφίσταται καμία αλλαγή εκτός ορίων επί 2 διαδοχικά
οικονομικά έτη (Δεν αρκεί ένα έτος για την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας
ΜΜΕ)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
•

Μισθωτοί μερικής ή ολικής απασχόλησης

•

Όσοι εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης και εξομοιώνονται με
μισθωτούς βάσει εθνικής νομοθεσίας

•

Ιδιοκτήτες επιχειρηματίες (ατομικές)

•

Εταίροι με τακτική δραστηριότητα και αμοιβή

Δεν προσμετρούνται:
•

Ασκούμενοι

•

Εκπαιδευόμενοι

•

Εργαζόμενοι σε άδεια ανατροφής τέκνου
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Ορισμός ΜΜΕ
Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250
εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ.

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.

Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να τηρείται το όριο του αριθμού των
απασχολούμενων, μια ΜΜΕ μπορεί να διαλέξει είτε το ανώτατο όριο για τον κύκλο
εργασιών είτε το ανώτατο όριο για τον ισολογισμό. Δεν είναι υποχρεωμένη να πληροί και
τα 2 κριτήρια. Αντίθετα εάν υπερβαίνει μόνο το ένα από τα 2 όρια δεν χάνει την ιδιότητα
της ΜΜΕ.
Μια επιχείρηση αποκτά ή χάνει το καθεστώς ΜΜΕ, όταν επί 2 διαδοχικά οικονομικά έτη,
κατά την τελική ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού, βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα
όρια σχετικά με τον αριθμό εργαζομένων ή τα προαναφερθέντα χρηματοοικονομικά όρια.

Το ίδιο ισχύει και για τον χαρακτηρισμό της ως Μικρή, Πολύ Μικρή ή Μεσαία

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Η Επιχείρηση Α είναι βάσει των στοιχείων της:

ΕΤΟΣ
2015
2016
2017

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ
ΜΕΓΑΛΗ
ΜΜΕ
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Στο τέλος 2017 δεν θεωρείται ΜΜΕ. Απαιτούνται δύο διαδοχικά έτη για την απόκτηση (ή
την απώλεια) της ιδιότητας ΜΜΕ. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ως ΜΜΕ πρέπει να τηρεί
τα ανάλογα κριτήρια και για το 2018.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Η Επιχείρηση Α είναι βάσει των στοιχείων της:

ΕΤΟΣ
2015
2016
2017

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΕΣΑΙΑ
ΜΙΚΡΗ

Στο τέλος 2017 δεν θεωρείται ΜΙΚΡΗ. Απαιτούνται δύο διαδοχικά έτη για την απόκτηση (ή
την απώλεια) της ιδιότητας της Μικρής επιχείρησης. Δηλαδή για να χαρακτηριστεί ως
Μικρή πρέπει να τηρεί τα ανάλογα κριτήρια και για το 2018.

Κατηγορία

Πολύ Μικρή
Επιχείρηση
Μικρή Επιχείρηση
Μεσαία Επιχείρηση

Εργαζόμενοι Ετήσιος
κύκλος
εργασιών

ή του σύνολο
του ετήσιου
Ισολογισμού

<10

<2 εκ. €

<2 εκ. €

<50
<250

<10 εκ. €
<50 εκ. €

<10 εκ. €
<43 εκ. €
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ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

•

Ανεξάρτητη

•

Συνεργαζόμενη

•

Συνδεδεμένη

Μία Επιχείρηση είναι Ανεξάρτητη εάν:

•

είναι εντελώς αυτόνομη, δηλ. δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις και καμία άλλη επιχ.
δεν συμμετέχει σε αυτή,

ή
•

έχει το 25% ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι
υψηλότερο) σε μία ή περισσότερες άλλες επιχ. και/ή άλλες επιχ. δεν έχουν ποσοστό 25% ή
μεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι
υψηλότερο) σε αυτή

Σημείωση : Μπορεί και πάλι να μια επιχείρηση να θεωρηθεί ανεξάρτητη και άρα σαν να μην έχει
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εάν οι επενδυτές της που υπερβαίνουν το όριο του 25% ανήκουν
στις ακόλουθες κατηγορίες:
- δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και business angels,
- πανεπιστήμια ή μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα,
- θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης,
- αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο των 10 εκ. ευρώ και λιγότερους
από 10.000 κατοίκους

Στην περίπτωση αυτή για να εξεταστεί ο τύπος της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη μόνο τα
στοιχεία της επιχείρησης – φορέα (εργαζόμενοι & οικονομικά στοιχεία)
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μία επιχείρηση είναι Συνεργαζόμενη εάν:
•

συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%, στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα
ψήφου, σε άλλη επιχείρηση και/ή κάποια άλλη επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό ίσο ή
μεγαλύτερο του 25% σε αυτή,

•

Η επιχείρηση Α δεν συνδέεται με άλλη επιχείρηση. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι τα
δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Α σε μια άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν
υπερβαίνουν το 50%

Στην περίπτωση αυτή για να ελέγξουμε εάν η επιχείρηση βρίσκεται εντός των ορίων των
ΜΜΕ λαμβάνονται υπόψη
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ + ΤΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ x ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
•

Μία επιχείρηση είναι Συνδεδεμένη εάν:

- έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων

μιας άλλης

επιχείρησης,
- έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου μιας άλλης επιχείρησης,
- έχει τη δυνατότητα να ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν,
- μπορεί, βάσει συμφωνίας, να ελέγχει μόνη της την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

Κυρίαρχη επιρροή και μέσω φυσικού προσώπου/ομάδας μόνο όταν οι επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται σε όμορες αγορές
Οι συνδεδεμένες επιχ. χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση επιχ. που αποτελούν όμιλο μέσω
του άμεσου ή του έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχ. να ασκεί
κυρίαρχη επιρροή (αλλά όχι έλεγχο) σε μια άλλη επιχείρηση.
Τυπικό παράδειγμα συνδεδεμένης επιχείρησης είναι η θυγατρική εταιρεία.

Στην περίπτωση αυτή για να εξεταστεί ο τύπος της επιχείρησης λαμβάνονται ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΦΟΡΕΑ + ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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