ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Άρζρο 1 - Επητείρεζε
Επηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σε απηέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα απηαπαζρνινχκελα
άηνκα θαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα,
θαζψο θαη πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.

Άρζρο 2 - Αρηζκός απαζτοιοσκέλφλ θαη οηθολοκηθά όρηα προζδηορίδοληα ηης
θαηεγορίες επητεηρήζεφλ
Η θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ («ΜΜΕ»)
απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη
ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαη. επξψ θαη/ή ην
ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαη. επξψ.
Σηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΕ, σο κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία
απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ.
Σηελ θαηεγνξία ησλ ΜΜΕ, σο πνιχ κηθξή επηρείξεζε νξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία
απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαη. επξψ.

Άρζρο 3 - Τύποη επητεηρήζεφλ ποσ ιακβάλοληαη σπόυε γηα ηολ σποιογηζκό ηοσ
αρηζκού απαζτοιοσκέλφλ θαη ηφλ τρεκαηηθώλ ποζώλ
1.

«Αλεμάξηεηε επηρείξεζε» είλαη θάζε επηρείξεζε πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ή σο ζπλδεδεκέλε
επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3.

2.

«Σπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο» είλαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη
σο ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ππάξρεη ε αθφινπζε ζρέζε: κηα επηρείξεζε (αλάληε επηρείξεζε) θαηέρεη, κφλε ή απφ
θνηλνχ κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο
παξαγξάθνπ 3, ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
κηαο άιιεο επηρείξεζεο (θαηάληε επηρείξεζεο).
Ωζηφζν, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αλεμάξηεηε, κε έρνπζα δειαδή
ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη εάλ ην φξην ηνπ 25 % θαιχπηεηαη ή
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ππεξθαιχπηεηαη, εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ ειέγρεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
επελδπηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ είλαη, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ,
ζπλδεδεκέλνη θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε:
α) δεκφζηεο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ, εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, θπζηθά
πξφζσπα

ή

νκάδεο

θπζηθψλ

πξνζψπσλ

πνπ

αζθνχλ

ζπζηεκαηηθά

δξαζηεξηφηεηεο ζε επελδχζεηο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη επελδχνπλ ίδηα
θεθάιαηα ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο (business angels),
εθφζνλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο απηήο ζε κία επηρείξεζε δελ ππεξβαίλεη ηα
1.250.000 επξψ,
β) παλεπηζηήκηα ή εξεπλεηηθά θέληξα κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ,
γ) ζεζκηθνί

επελδπηέο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ηακείσλ

πεξηθεξεηαθήο

αλάπηπμεο,
δ) απηφλνκεο ηνπηθέο αξρέο κε εηήζην πξνυπνινγηζκφ κηθξφηεξν απφ 10 εθαη. επξψ
θαη κε ιηγφηεξνπο απφ 5.000 θαηνίθνπο.
3.

«Σπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κεηαμχ ηνπο κία
απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο:
α) κία επηρείξεζε θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή
ησλ εηαίξσλ άιιεο επηρείξεζεο,
β) κία επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ
ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ άιιεο επηρείξεζεο,
γ) κία επηρείξεζε έρεη ην δηθαίσκα λα αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζε άιιε επηρείξεζε
βάζεη ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε απηήλ ή δπλάκεη ξήηξαο ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο ηειεπηαίαο,
δ) κία επηρείξεζε πνπ είλαη κέηνρνο ή εηαίξνο άιιεο επηρείξεζεο ειέγρεη κφλε ηεο,
βάζεη ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο ελ ιφγσ
επηρείξεζεο, ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή ησλ
εηαίξσλ απηήο ηεο επηρείξεζεο.
Τεθκαίξεηαη φηη δελ ππάξρεη θπξηαξρηθή επηξξνή, εθφζνλ νη επελδπηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην δελ ππεηζέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα
ζηε δηαρείξηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ
πνπ έρνπλ κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ ή εηαίξσλ.

2

Σπλδεδεκέλεο ζεσξνχληαη επίζεο νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ζρέζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην κέζσ κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ
ή κέζσ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο επελδπηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ κηα απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο κέζσ θπζηθνχ πξνζψπνπ
ή νκάδαο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ζεσξνχληαη επίζεο
ζπλδεδεκέλεο

επηρεηξήζεηο,

εθφζνλ

αζθνχλ

ην

ζχλνιν

ή

ηκήκα

ησλ

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ ίδηα αγνξά ή ζε φκνξεο αγνξέο. Ωο «φκνξε αγνξά»
λνείηαη ε αγνξά πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ βξίζθεηαη ακέζσο αλάληε ή θαηάληε ηεο
ζρεηηθήο αγνξάο.
4.

Εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην, κηα
επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ΜΜΕ εάλ ην 25 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ θεθαιαίνπ
ηεο ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειέγρεηαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο θνξείο, κεκνλσκέλα ή απφ θνηλνχ.

5.

Μία επηρείξεζε κπνξεί λα ππνβάιεη δήισζε ζρεηηθά κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο
αλεμάξηεηεο, ζπλεξγαδφκελεο ή ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα
ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2. Η δήισζε
απηή κπνξεί λα ππνβιεζεί αθφκε θαη εάλ ε δηαζπνξά θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεη λα
θαζνξηζηεί επαθξηβψο πνηνο ην θαηέρεη, νπφηε ε επηρείξεζε δειψλεη ππεχζπλα φηη
κπνξεί εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ αλήθεη, θαηά πνζνζηφ 25 % ή πεξηζζφηεξν, ζε
κηα επηρείξεζε ή, απφ θνηλνχ, ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο
κεηαμχ ηνπο. Οη δειψζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ειέγρσλ
θαη εμαθξηβψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εζληθέο ή ελσζηαθέο δηαηάμεηο.

Άρζρο 4 - Σηοητεία γηα ηολ σποιογηζκό ηοσ αρηζκού απαζτοιοσκέλφλ θαη ηφλ
τρεκαηηθώλ ποζώλ θαη περίοδος αλαθοράς
1.

Τα

ζηνηρεία

πνπ

ρξεζηκνπνηνχληαη

γηα

ηνλ

ππνινγηζκφ

ηνπ

αξηζκνχ

απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ είλαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ
ηειεπηαία θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη ππνινγίδνληαη ζε εηήζηα βάζε.
Λακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ. Τν χςνο
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ππνινγίδεηαη ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) θαη
ρσξίο άιινπο έκκεζνπο θφξνπο.
2.

Όηαλ, θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζε εηήζηα βάζε, κηα
επηρείξεζε βξίζθεηαη πάλσ ή θάησ απφ ηα φξηα ηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ
απαζρνινπκέλσλ ή ηα ρξεκαηηθά φξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, ε θαηάζηαζε
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απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε ή ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηεο κεζαίαο,
κηθξήο ή πνιχ κηθξήο επηρείξεζεο κφλνλ εάλ ε ππέξβαζε ησλ ελ ιφγσ νξίσλ
επαλαιεθζεί επί δχν δηαδνρηθά νηθνλνκηθά έηε.
3.

Σηελ πεξίπησζε λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νη ινγαξηαζκνί ησλ νπνίσλ δελ έρνπλ
θιείζεη αθφκε, ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ
θαιφπηζηεο εθηηκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο.

Άρζρο 5 - Ο αρηζκός απαζτοιοσκέλφλ
Ο αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ εηήζησλ κνλάδσλ εξγαζίαο
(ΕΜΕ), δειαδή ζηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ
εμεηαδφκελε επηρείξεζε ή γηα ινγαξηαζκφ απηήο επί νιφθιεξν ην ππφςε έηνο. Τα άηνκα
πνπ δελ εξγάζηεθαλ νιφθιεξν ην έηνο, νη εξγαδφκελνη κεξηθήο απαζρφιεζεο, αλεμάξηεηα
απφ ηε δηάξθεηα, θαη νη εξγαδφκελνη ζε επνρηθή βάζε αληηζηνηρνχλ ζε θιάζκαηα ησλ ΕΜΕ.
Σηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ πεξηιακβάλνληαη:
α) νη κηζζσηνί
β) ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζε, έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο πξνο απηήλ θαη
εμνκνηψλνληαη κε κηζζσηνχο κε βάζε ην εζληθφ δίθαην,
γ) νη ηδηνθηήηεο επηρεηξεκαηίεο,
δ) νη

εηαίξνη

πνπ

αζθνχλ

ηαθηηθή

δξαζηεξηφηεηα

εληφο

ηεο

επηρείξεζεο

θαη

πξνζπνξίδνληαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ επηρείξεζε.
Οη καζεηεπφκελνη ή νη ζπνπδαζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζην
πιαίζην ζχκβαζεο καζεηείαο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ
αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ. Η δηάξθεηα ησλ αδεηψλ κεηξφηεηαο ή ησλ γνληθψλ αδεηψλ δελ
ζπλππνινγίδεηαη.

Άρζρο 6 - Καζορηζκός ηφλ ζηοητείφλ ηες επητείρεζες
1.

Σηελ

πεξίπησζε

αλεμάξηεηεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηνπ

επηρείξεζεο,
αξηζκνχ

ν

θαζνξηζκφο

απαζρνινπκέλσλ,

ησλ

ζηνηρείσλ,

πξαγκαηνπνηείηαη

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο απηήο ηεο επηρείξεζεο.
2.

Σηελ πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ ζπλεξγάδεηαη ή ζπλδέεηαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ν
θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ απαζρνινπκέλσλ,
γίλεηαη κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ή —
εθφζνλ ππάξρνπλ— ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο
4

ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε εμεηαδφκελε
επηρείξεζε βάζεη ελνπνίεζεο.
Σηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην πξνζηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε, νη
νπνίεο βξίζθνληαη ακέζσο αλάληε ή θαηάληε ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο. Τα ζηνηρεία
ζπγθεληξψλνληαη θαη' αλαινγία πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ή ζηα
δηθαηψκαηα ςήθνπ (ην πςειφηεξν απφ ηα δχν απηά πνζνζηά). Σε πεξίπησζε
δηαζηαπξσκέλεο ζπκκεηνρήο, ιακβάλεηαη ππφςε ην πςειφηεξν ησλ πνζνζηψλ
απηψλ.
Σηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη ην δεχηεξν εδάθην πξνζηίζεηαη ην 100
% ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα
κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε θαη ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο
ινγαξηαζκνχο βάζεη ελνπνίεζεο.
3.

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. Σε απηά πξνζηίζεηαη ην
100

%

ησλ

ζηνηρείσλ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

πνπ

ζπλδένληαη

κε απηέο

ηηο

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία ηνπο πεξηιακβάλνληαη ήδε βάζεη
ελνπνίεζεο.
Γηα ηελ εθαξκνγή επίζεο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη
ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπο, ελνπνηεκέλα εθφζνλ ππάξρνπλ. Σηα ζηνηρεία απηά
πξνζηίζεληαη θαη' αλαινγία ηα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο
ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ζπλδεδεκέλεο απηέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ακέζσο
αλάληε ή θαηάληε απηψλ, εάλ δελ πεξηιακβάλνληαη ήδε ζηνπο ελνπνηεκέλνπο
ινγαξηαζκνχο ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακε κε ην πνζνζηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 δεχηεξν εδάθην.
4.

Όηαλ ν αξηζκφο απαζρνινχκελσλ δεδνκέλεο επηρείξεζεο δελ πξνθχπηεη απφ ηνπο
ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππνινγίδεηαη ζπγθεληξψλνληαο θαη' αλαινγία ηα
ζηνηρεία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, θαη
πξνζζέηνληαο ηα ζηνηρεία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη καδί ηεο.
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