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• 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ
• αντιπροσωπεύουν το 99 %
του συνόλου των
επιχειρήσεων
• απασχολούν 75 εκατ. άτοµα
περίπου

Όρια ΜΜΕ
Πολύ
µικρή

GR NB-60-04-773-GR-C

Στα 25 κράτη µέλη τη̋ ΕΕ
υπάρχουν:

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προσωπικό: < 10
Κύκλο̋ εργασιών:
≤ 2 εκατ. EUR

Ο οδηγό̋ αυτό̋
περιέχει:

Ισολογισµό̋:
≤ 2 εκατ. EUR
Μικρή
Προσωπικό: < 50
επιχείρηση
Κύκλο̋ εργασιών:
≤ 10 εκατ. EUR
Ισολογισµό̋:
≤ 10 εκατ. EUR
Μεσαία
Προσωπικό: < 250
επιχείρηση
Κύκλο̋ εργασιών:
≤ 50 εκατ. EUR
Ισολογισµό̋:
≤ 43 εκατ. EUR

Ο νέο̋ ορισµό̋
των ΜΜΕ
Οδηγό̋ χρήστη και υπόδειγµα δήλωση̋

Ανεξάρτητε̋
επιχειρήσει̋

Συνεργαζόµενε̋
επιχειρήσει̋

Συνδεδεµένε̋
επιχειρήσει̋

Συνήθει̋ συντοµογραφίε̋
ΕΤΕπ:
ΕΤΕ:
ΕΕ:
ΕΜΕ:
Ε & Τ:
ΜΜΕ:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετήσια Μονάδα
Εργασία̋
Έρευνα και τεχνολογία
Μικρού και µεσαίου
µεγέθου̋ επιχείρηση

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

! Λεπτοµέρειε̋ και
εξηγήσει̋ σχετικά µε
τον νέο ορισµό των
ΜΜΕ ο οποίο̋ ισχύει
από την 1η
Ιανουαρίου 2005.
! Ένα υπόδειγµα
δήλωση̋ το οποίο
µπορούν να
συµπληρώσουν οι
επιχειρήσει̋ που
επιθυµούν να
υποβάλουν αίτηση
συµµετοχή̋ στα
προγράµµατα
υποστήριξη̋ των
ΜΜΕ προκειµένου να
αποδείξουν την
ιδιότητά του̋ ω̋
ΜΜΕ.
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© Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_gr.htm
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Ο παρών Οδηγό̋ χρήστη προσφέρει γενικέ̋ κατευθύνσει̋ στου̋
επιχειρηµατίε̋ για την εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ. ∆εν
έχει καµία νοµική αξία και δεν δεσµεύει την Επιτροπή κατά κανέναν
τρόπο.
Η σύσταση 2003/361/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋ όπω̋ έχει δηµοσιευτεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ L 124 τη̋ 20ή̋ Μαΐου
2003, σ. 36, αποτελεί τη µόνη αυθεντική βάση για τον καθορισµό
των προϋποθέσεων που αφορούν το χαρακτηρισµό µια̋
επιχείρηση̋ ω̋ ΜΜΕ.
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«Οι πολύ µικρέ̋, οι µικρέ̋ και οι µεσαίε̋ επιχειρήσει̋ αποτελούν
την κινητήρια δύναµη τη̋ ευρωπαϊκή̋ οικονοµία̋. Προσφέρουν
µια σηµαντική πηγή θέσεων απασχόληση̋, καλλιεργούν το
επιχειρηµατικό πνεύµα και την καινοτοµία στην ΕΕ και κατά
συνέπεια διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση τη̋
ανταγωνιστικότητα̋ και τη̋ απασχόληση̋. Ο νέο̋ ορισµό̋ των
ΜΜΕ, ο οποίο̋ ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα προ̋ την κατεύθυνση τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋
καλύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντο̋ για τι̋ ΜΜΕ και
αποσκοπεί στην προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατο̋, των
επενδύσεων και τη̋ ανάπτυξη̋. Ο ορισµό̋ αυτό̋ διαµορφώθηκε
ύστερα από ευρείε̋ διαβουλεύσει̋ µε τα ενδιαφερόµενα µέρη,
γεγονό̋ που αποδεικνύει ότι η γνώµη των ΜΜΕ είναι πολύ
σηµαντική για την εφαρµογή των στόχων τη̋ Λισσαβόνα̋.»

Günter Verheugen,
Μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋
Αρµόδιο̋ για θέµατα επιχειρήσεων και βιοµηχανία̋

Πίνακα̋ περιεχοµένων
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Εισαγωγή
Η σηµασία ενό̋ ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ
Οι στόχοι του παρόντο̋ οδηγού

1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα̋ νέο̋ ορισµό̋;
Για την αναπροσαρµογή των ανώτατων ορίων
Για την προώθηση των πολύ µικρών επιχειρήσεων
Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια
Για την προώθηση τη̋ καινοτοµία̋ και την καλύτερη
πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία (Ε & Τ)
Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων
που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων

2. Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ
2.1. Είµαι επιχείρηση;
2.2. Ποια είναι τα νέα ανώτατα όρια;
2.2.1. Αριθµό̋ απασχολουµένων
2.2.2. Ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών και σύνολο ετήσιου
ισολογισµού
2.3. Τι άλλο πρέπει να λάβω υπόψη µου κατά τον υπολογισµό
των στοιχείων µου;
2.3.1. Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση;
2.3.2. Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση;
2.3.3. Είµαι συνδεδεµένη επιχείρηση;

5
6
6

8
8
9
9
10
10

11
12
12
15
15
16
16
20
23

Συµπέρασµα

26

Παραρτήµατα

27

I. Παραδείγµατα
II. Κείµενο τη̋ σύσταση̋
III. Υπόδειγµα δήλωση̋
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Εισαγωγή
«Η κατηγορία των πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσει̋
που απασχολούν λιγότερου̋ από 250
εργαζοµένου̋ και των οποίων ο
ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR ή το

Οι πολύ µικρέ̋, µικρέ̋ και µεσαίε̋
επιχειρήσει̋ διαδραµατίζουν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονοµία.
Είναι µεγάλη πηγή επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων, καινοτοµία̋ και απασχόληση̋.
Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 25
χωρών, 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ
προσφέρουν γύρω στι̋ 75 εκατ. θέσει̋
απασχόληση̋ και αντιπροσωπεύουν το
99 % του συνόλου των επιχειρήσεων.

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν

Απόσπασµα από το άρθρο 2 του
παραρτήµατο̋ τη̋ σύσταση̋ 2003/361/ΕΚ

Ωστόσο, πολλέ̋ φορέ̋ έρχονται
αντιµέτωπε̋ µε ατέλειε̋ τη̋ αγορά̋. Οι
ΜΜΕ έχουν συχνά δυσκολίε̋ στην
εξεύρεση κεφαλαίων ή πίστωση̋, ιδιαίτερα
όταν βρίσκονται στο στάδιο τη̋ εκκίνηση̋.
Επίση̋, λόγω των περιορισµένων πόρων
που διαθέτουν έχουν µικρότερη πρόσβαση
στι̋ νέε̋ τεχνολογίε̋ ή στην καινοτοµία.
Για όλου̋ αυτού̋ του̋ λόγου̋, η
υποστήριξη των ΜΜΕ αποτελεί µία από τι̋
προτεραιότητε̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Επιτροπή̋ για την οικονοµική ανάπτυξη, τη
δηµιουργία θέσεων απασχόληση̋, καθώ̋
και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή.

© Photos.com

υπερβαίνει τα 43 εκατ. EUR.»
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Εισαγωγή

Η σηµασία ενό̋ ευρωπαϊκού ορισµού των ΜΜΕ

Ποιου̋ τρόπου̋
υποστήριξη̋ διαθέτει η ΕΕ

Σε µια ενιαία αγορά χωρί̋ εσωτερικά σύνορα, είναι
σηµαντικό τα µέτρα που λαµβάνονται υπέρ των ΜΜΕ
να βασίζονται σ’ έναν κοινό ορισµό ώστε να υπάρχει
µεγαλύτερη συνέπεια και αποτελεσµατικότητα και να
περιορίζονται οι στρεβλώσει̋ του ανταγωνισµού. Η
ανάγκη αυτή γίνεται διαρκώ̋ µεγαλύτερη λόγω τη̋
εκτεταµένη̋ αλληλεπίδραση̋ των εθνικών µέτρων
και των µέτρων τη̋ ΕΕ που σκοπό έχουν να
βοηθήσουν τι̋ ΜΜΕ σε τοµεί̋ όπω̋ η περιφερειακή
ανάπτυξη και η χρηµατοδότηση τη̋ έρευνα̋.

για τι̋ ΜΜΕ;
Για να πάρετε µια γενική
ιδέα των κυριότερων
δυνατοτήτων
χρηµατοδότηση̋ που
προσφέρονται στι̋
ευρωπαϊκέ̋ ΜΜΕ
επισκεφθείτε την
ακόλουθη ιστοσελίδα:

Το 1996 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση µε την οποία
διατυπώθηκε ο πρώτο̋ κοινό̋ ορισµό̋ των ΜΜΕ (1).
Ο ορισµό̋ αυτό̋ εφαρµόστηκε ευρέω̋ σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι̋ 6 Μαΐου 2003 η Επιτροπή
ενέκρινε µια νέα σύσταση (2) ώστε να ληφθούν
υπόψη οι οικονοµικέ̋ εξελίξει̋ από το 1996 και
έπειτα (για το πλήρε̋ κείµενο, βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ.
32, του παρόντο̋ οδηγού). Ο ορισµό̋ αυτό̋ τέθηκε
σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφαρµόζεται
σε όλε̋ τι̋ πολιτικέ̋, τα προγράµµατα και τα µέτρα
τη̋ Επιτροπή̋ για τι̋ ΜΜΕ.

europa.eu.int/comm/
enterprise/entrepreneur
ship/sme_envoy/
index.htm

© Photos.com

Η χρήση του ορισµού αυτού από τα κράτη µέλη δεν
είναι υποχρεωτική, αλλά η Επιτροπή συνιστά τόσο σε
αυτά όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)
να τον εφαρµόζουν στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

Οι στόχοι του παρόντο̋ οδηγού
Στον οδηγό αυτόν παρουσιάζονται οι αλλαγέ̋ που
οφείλονται στον νέο ορισµό και οι λόγοι για του̋
οποίου̋ έγιναν (βλ. κεφάλαιο 1, σ. 8). Στη συνέχεια
εξηγείται, µε µια βήµα προ̋ βήµα προσέγγιση, ο
τρόπο̋ µε τον οποίο καθορίζεται το εάν µια
επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ΜΜΕ (βλ.
κεφάλαιο 2, σ. 11).

© Photos.com
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(1) Σύσταση 96/280/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 3η̋ Απριλίου 1996,
σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (κείµενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 107 τη̋
30.4.1996, σ. 4-9.
(2) Σύσταση 2003/361/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋, τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003, σχετικά
µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων (κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
ΕΕ L 124 τη̋ 20.5.2003, σ. 36-41.
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Εφόσον η µέση ευρωπαϊκή επιχείρηση δεν απασχολεί
περισσότερου̋ από έξι απασχολουµένου̋, οι
περισσότερε̋ επιχειρήσει̋ θα µπορούσαν να
θεωρηθούν ΜΜΕ. Ωστόσο, στον νέο ορισµό
λαµβάνονται υπόψη οι πιθανέ̋ σχέσει̋ µε άλλε̋
επιχειρήσει̋ και σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ οι
σχέσει̋ αυτέ̋, ιδίω̋ όταν δηµιουργούν σηµαντικού̋
χρηµατοοικονοµικού̋ δεσµού̋, µπορεί να σηµαίνουν
ότι µια επιχείρηση δεν είναι ΜΜΕ.
Ο παρών οδηγό̋ απευθύνεται κατά πρώτο λόγο σε
δύο κατηγορίε̋ κοινού.

© Photos.com
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Η πρώτη είναι οι επιχειρηµατίε̋ που διευθύνουν
πολύ µικρέ̋, µικρέ̋ ή µεσαίε̋ επιχειρήσει̋ και
ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσει̋
ή δάνεια που χορηγούνται σε ΜΜΕ. Οι
επιχειρηµατίε̋ αυτοί ίσω̋ επιθυµούν επίση̋ να
µάθουν εάν πληρούν τα κριτήρια που θα του̋
επιτρέψουν να επωφεληθούν από τι̋ ειδικέ̋
νοµοθετικέ̋ διατάξει̋ που αφορούν τι̋ ΜΜΕ.
Η δεύτερη κατηγορία κοινού είναι οι ευρωυπάλληλοι
και οι δηµόσιοι υπάλληλοι των εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών διοικητικών αρχών που
καταρτίζουν και διαχειρίζονται τα διάφορα
προγράµµατα, διεκπεραιώνουν τι̋ αιτήσει̋ και
εξετάζουν εάν οι εταιρείε̋ πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιµότητα̋ για υποστήριξη.
Καταβάλλονται επίση̋ προσπάθειε̋ για να γίνει πιο
εύκολη η επεξεργασία των αιτήσεων που
υποβάλλουν οι ΜΜΕ µε σκοπό τη χορήγηση
χρηµατοοικονοµική̋ βοήθεια̋ ή τη συµµετοχή σε
ειδικά προγράµµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε το
υπόδειγµα δήλωση̋ αυτοαξιολόγηση̋ (3) που
µπορούν να συµπληρώσουν οι ίδιε̋ οι επιχειρήσει̋
(αντίγραφο του υποδείγµατο̋ περιλαµβάνεται στο
παράρτηµα ΙΙΙ, σ. 40). Στη συνέχεια η δήλωση αυτή
µπορεί να σταλεί στην αντίστοιχη διοικητική αρχή για
να διαπιστωθεί η ιδιότητα ΜΜΕ τη̋ εταιρεία̋ κατά
την υποβολή µια̋ αίτηση̋. Τόσο οι επιχειρήσει̋ όσο
και οι διοικητικέ̋ αρχέ̋ των κρατών µελών δεν είναι
υποχρεωµένε̋ να χρησιµοποιούν τη δήλωση αυτή,
το περιεχόµενο τη̋ οποία̋ µπορεί να προσαρµοστεί
ανάλογα µε τι̋ εθνικέ̋ ανάγκε̋.
(3) Ανακοίνωση τη̋ Επιτροπή̋ ― Υπόδειγµα δήλωση̋ σχετικά µε τα
στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µια̋ επιχείρηση̋, ΕΕ C
118 τη̋ 20.5.2003, σ. 5-15.
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Κεφάλαιο 1
Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα̋ νέο̋ ορισµό̋;

1. Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα̋ νέο̋
ορισµό̋;
Ο νέο̋ ορισµό̋ είναι το αποτέλεσµα
συζητήσεων ευρέο̋ φάσµατο̋ στι̋
οποίε̋ συµµετείχαν η Επιτροπή, τα
κράτη µέλη, οργανώσει̋ επιχειρήσεων
και εµπειρογνώµονε̋, καθώ̋ και δύο
ανοικτών διαβουλεύσεων στο
∆ιαδίκτυο.

© istockphoto
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Οι αλλαγέ̋ αντικατοπτρίζουν τι̋
γενικέ̋ οικονοµικέ̋ εξελίξει̋ από το
1996 και έπειτα και τη µεγαλύτερη
συνειδητοποίηση των συγκεκριµένων
εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ.
Ο νέο̋ ορισµό̋ προσαρµόζεται
καλύτερα στι̋ διάφορε̋ κατηγορίε̋
των ΜΜΕ και συνεκτιµά καλύτερα του̋
διαφορετικού̋ τύπου̋ σχέσεων που
υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων.
Συµβάλλει στην προώθηση τη̋
καινοτοµία̋ και διαµορφώνει εταιρικέ̋
σχέσει̋, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει
ότι µόνο εκείνε̋ οι επιχειρήσει̋ οι
οποίε̋ χρειάζονται πραγµατικά
υποστήριξη καλύπτονται από τα
δηµόσια προγράµµατα.

Για την αναπροσαρµογή
των ανώτατων ορίων
Οι εξελίξει̋ στι̋ τιµέ̋ και στην
παραγωγικότητα έκαναν αναγκαία την
προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών
ορίων (4). Η σηµαντική αύξησή του̋ θα
επιτρέψει σε µεγάλο αριθµό
επιχειρήσεων να διατηρήσουν την
ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ και να
εξασφαλίσουν την επιλεξιµότητά του̋
για τα µέτρα υποστήριξη̋. Τα όρια για
(4) Τα όρια που αφορούν τον αριθµό των
απασχολουµένων και τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση που εισάγει ο νέο̋ ορισµό̋ είναι τα
ανώτατα. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ
µπορούν να καθορίσουν χαµηλότερα όρια εάν
επιθυµούν τα µέτρα να απευθύνονται προ̋ µια
ειδική κατηγορία ΜΜΕ.
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τον αριθµό των απασχολουµένων παραµένουν στα
προηγούµενα επίπεδά του̋, αφού η αύξησή του̋ θα
έθιγε τα µέτρα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τι̋
ΜΜΕ.

Για την προώθηση των πολύ µικρών
επιχειρήσεων

© Photos.com
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Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιουργούνται όλο
και περισσότερε̋ πολύ µικρέ̋ επιχειρήσει̋. Στον νέο
ορισµό η εξέλιξη αυτή συνεκτιµάται και καθορίζονται
χρηµατοοικονοµικά όρια για τι̋ επιχειρήσει̋ αυτέ̋.
Η ειδική αυτή ρύθµιση σκοπό έχει να ενθαρρύνει την
υιοθέτηση µέτρων για την επίλυση των ειδικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολύ µικρέ̋
επιχειρήσει̋, ιδιαίτερα κατά το στάδιο τη̋
εκκίνηση̋.

Για την καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια
Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι ένα χρόνιο πρόβληµα
των ΜΜΕ, κυρίω̋ γιατί πολλέ̋ φορέ̋ δεν είναι σε
θέση να παρέχουν τι̋ εγγυήσει̋ που απαιτούν οι
παραδοσιακοί δανειστέ̋. Για να βοηθήσει στην
αντιµετώπιση του προβλήµατο̋ αυτού, ο νέο̋
ορισµό̋ διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε
ίδια κεφάλαια προσφέροντα̋ ευνοϊκή µεταχείριση σε
ορισµένου̋ επενδυτέ̋, όπω̋ τα περιφερειακά
ταµεία, οι εταιρείε̋ επιχειρηµατικού κεφαλαίου και
οι business angels (5), χωρί̋ η επιχείρηση να χάνει
την ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ (βλ. σ. 18 και 19 για
περισσότερε̋ λεπτοµέρειε̋).
Το ίδιο ισχύει για τι̋ µικρέ̋ αυτόνοµε̋ τοπικέ̋
αρχέ̋ µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο των
10 εκατ. EUR και λιγότερου̋ από 5 000 κατοίκου̋.
Μπορούν να επενδύσουν σε µια ΜΜΕ έω̋ ένα
ποσοστό, χωρί̋ η συγκεκριµένη επιχείρηση να
βρεθεί σε µειονεκτική θέση όταν υποβάλει αίτηση
για επιδότηση.

(5) Οι business angels είναι φυσικά πρόσωπα ή οµάδε̋ φυσικών
προσώπων που ασκούν συστηµατικά δραστηριότητε̋ επενδύσεων
επιχειρηµατικού κινδύνου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη
εισηγµένε̋ στο χρηµατιστήριο επιχειρήσει̋ [βλ. άρθρο 3
παράγραφο̋ 2 στοιχείο α) τη̋ σύσταση̋ 2003/361/ΕΚ σχετικά µε
τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων, που περιλαµβάνεται στο τέλο̋ του παρόντο̋
οδηγού].
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Κεφάλαιο 1
Για ποιο λόγο χρειάζεται ένα̋ νέο̋ ορισµό̋;

Για την προώθηση τη̋ καινοτοµία̋ και την
καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα και στην
τεχνολογία (Ε & Τ)
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Για τα πανεπιστήµια και τα µη κερδοσκοπικά
ερευνητικά κέντρα ισχύουν πλέον νέε̋ διατάξει̋
που του̋ δίνουν τη δυνατότητα να έχουν
χρηµατοδοτική συµµετοχή σε µια ΜΜΕ.
Η συνεργασία αυτή είναι προ̋ όφελο̋ και των δύο
πλευρών. Ισχυροποιεί µια επιχείρηση προσφέροντά̋
τη̋ έναν αξιόπιστο οικονοµικό εταίρο και πρόσβαση
στην Ε & Τ. Προσφέρει επίση̋ στα πανεπιστήµια και
στα ερευνητικά κέντρα µια διέξοδο για την πρακτική
εφαρµογή του καινοτόµου έργου του̋.

Τι γίνεται µε τι̋ συµφωνίε̋
που έγιναν πριν την 1η
Ιανουαρίου 2005 και
αφορούν την υποστήριξη
ΜΜΕ;
Κατά τη διάρκεια µια̋
µεταβατική̋ περιόδου, τα
τρέχοντα κοινοτικά
προγράµµατα που
χρησιµοποιούν τον ορισµό
του 1996 για τι̋ ΜΜΕ θα
εξακολουθήσουν να
παράγουν τα αποτελέσµατά
του̋ και τα ευεργετήµατα
υπέρ των επιχειρήσεων, οι
οποίε̋ θεωρούντο ω̋ ΜΜΕ
κατά την κατάρτιση των
προγραµµάτων αυτών. ∆εν
θίγονται οι νοµικέ̋
δεσµεύσει̋ που ανέλαβε η
Επιτροπή βάσει αυτών των
προγραµµάτων (βλ. άρθρο
8 παράγραφο̋ 2 του
ορισµού, σ. 37).

Για τη συνεκτίµηση των διαφορετικών σχέσεων
που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων
Ένα̋ από του̋ κυριότερου̋ στόχου̋ του νέου
ορισµού είναι να εξασφαλιστεί ότι τα µέτρα
υποστήριξη̋ παρέχονται µόνο στι̋ επιχειρήσει̋
εκείνε̋ που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη. Για το
λόγο αυτό, εισάγει µεθόδου̋ για τον υπολογισµό
των ορίων του αριθµού των απασχολουµένων και
των χρηµατοοικονοµικών ορίων ώστε να προκύπτει
µια περισσότερο ρεαλιστική εικόνα τη̋ οικονοµική̋
κατάσταση̋ µια̋ επιχείρηση̋. Για το σκοπό αυτό,
διακρίνονται πλέον διαφορετικοί τύποι επιχειρήσεων:
ανεξάρτητε̋, συνεργαζόµενε̋ και συνδεδεµένε̋ (βλ.
κεφάλαιο 2 στην επόµενη σελίδα). Ο νέο̋ ορισµό̋
περιέχει επίση̋ διασφαλίσει̋ για την αποτροπή τη̋
κατάχρηση̋ τη̋ ιδιότητα̋ τη̋ ΜΜΕ (βλ. παράρτηµα
IV, σ. 50).
∆ίνονται σαφεί̋ οδηγίε̋ σχετικά µε τον τρόπο που
πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ειδικέ̋ σχέσει̋ µια̋
ΜΜΕ µε άλλε̋ επιχειρήσει̋ ή επενδυτέ̋ κατά τον
υπολογισµό των στοιχείων που αφορούν τη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή το προσωπικό τη̋
επιχείρηση̋. Ουσιαστικά, στον νέο ορισµό
λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα µια̋ ΜΜΕ να
ζητήσει εξωτερική χρηµατοδότηση. Για παράδειγµα,
επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ είναι συνδεδεµένε̋ µε άλλε̋
µε µεγάλου̋ χρηµατοοικονοµικού̋ πόρου̋ µπορεί
να ξεπερνούν τα όρια και να µην µπορούν να
χαρακτηριστούν ΜΜΕ.
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2. Η εφαρµογή του νέου ορισµού
των ΜΜΕ

© Photodisc

Ο νέο̋ ορισµό̋ καθιερώνει τρει̋
διαφορετικέ̋ κατηγορίε̋
επιχειρήσεων. Καθεµιά από αυτέ̋
αντιστοιχεί στο είδο̋ των σχέσεων που
µπορεί να έχει µία επιχείρηση µε άλλε̋
επιχειρήσει̋. Η διάκριση αυτή είναι
αναγκαία για να σχηµατίζεται µε
σαφήνεια η εικόνα τη̋ οικονοµική̋
κατάσταση̋ µια̋ επιχείρηση̋ και να
αποκλείονται εκείνε̋ οι οποίε̋ δεν
είναι πραγµατικά ΜΜΕ.
Γενικά, οι περισσότερε̋ ΜΜΕ είναι
ανεξάρτητε̋, αφού είτε είναι εντελώ̋
αυτόνοµε̋ είτε έχουν µία ή
περισσότερε̋ µικρή̋ σηµασία̋
εταιρικέ̋ σχέσει̋ (καθεµιά από τι̋
οποίε̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό
µικρότερο του 25 %) µε άλλε̋
επιχειρήσει̋ (βλ. 2.3.1, σ. 16). Εάν αυτό
το ποσοστό συµµετοχή̋ φτάνει έω̋ και
το 50 %, τότε θεωρείται ότι πρόκειται
για συνεργαζόµενε̋ επιχειρήσει̋ (βλ.
2.3.2, σ. 20). Πάνω από το όριο αυτό
πρόκειται για συνδεδεµένε̋
επιχειρήσει̋ (βλ. 2.3.3, σ. 23).
Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία
ανήκει η δική σα̋ επιχείρηση, είναι
πιθανόν να χρειαστεί να συµπεριλάβετε
στοιχεία από µία ή περισσότερε̋ άλλε̋
επιχειρήσει̋ κατά τον υπολογισµό των
δικών σα̋ στοιχείων. Από το
αποτέλεσµα του υπολογισµού αυτού θα
διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα̋
ανταποκρίνεται στο όριο του αριθµού
των απασχολουµένων και στα
χρηµατοοικονοµικά όρια που θέτει ο
ορισµό̋ (βλ. 2.3, σ. 16). Οι επιχειρήσει̋
που υπερβαίνουν τα όρια αυτά χάνουν
την ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ.
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

2.1. Είµαι επιχείρηση; (άρθρο 1) (*)
Το πρώτο βήµα για να αποκτήσει µια επιχείρηση την
ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ είναι να θεωρείται πράγµατι
επιχείρηση.
Σύµφωνα µε τον νέο ορισµό, επιχείρηση «θεωρείται
κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική τη̋ µορφή,
που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα».
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Η διατύπωση δεν είναι νέα. Βασίζεται στη
φρασεολογία που χρησιµοποιεί το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο στι̋ αποφάσει̋ του. Με την επίσηµη
ενσωµάτωσή του στη σύσταση, το πεδίο εφαρµογή̋
του νέου ορισµού των ΜΜΕ διαγράφεται πλέον µε
σαφήνεια. Εποµένω̋, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι
οικογενειακέ̋ επιχειρήσει̋, οι προσωπικέ̋ εταιρείε̋
ή οι ενώσει̋ προσώπων που ασκούν τακτικά µια
οικονοµική δραστηριότητα µπορούν να θεωρηθούν
επιχειρήσει̋.
Καθοριστικό̋ παράγων είναι η οικονοµική
δραστηριότητα και όχι η νοµική µορφή.

2.2. Ποια είναι τα νέα ανώτατα
όρια; (άρθρο 2)
Αφού βεβαιωθείτε ότι είστε επιχείρηση, πρέπει να
καθορίσετε τα στοιχεία τη̋ επιχείρησή̋ σα̋
σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:

• αριθµό̋ απασχολουµένων·
• ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών·
• ετήσιο̋ ισολογισµό̋.
Συγκρίνοντα̋ τα στοιχεία σα̋ µε τα όρια που έχουν
θεσπιστεί για τα τρία αυτά κριτήρια θα µπορέσετε να
διαπιστώσετε εάν είστε πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία
επιχείρηση.

(*) Οι αριθµοί των άρθρων παραπέµπουν στα άρθρα του
παραρτήµατο̋ τη̋ σύσταση̋ τη̋ 6η̋ Μαΐου 2003 τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Επιτροπή̋ (βλ. παράρτηµα ΙΙ, σ. 32).
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Ποια στοιχεία
να χρησιµοποιήσω;
Για τον υπολογισµό του
αριθµού των
απασχολουµένων και των
χρηµατοοικονοµικών
ποσών πρέπει να
χρησιµοποιήσετε τα
στοιχεία τη̋ τελευταία̋
κλεισµένη̋ διαχειριστική̋
χρήση̋. Εάν πρόκειται για
νεοσύστατη επιχείρηση οι
λογαριασµοί τη̋ οποία̋
δεν έχουν κλείσει ακόµη,
πρέπει να κάνετε µια καλή
τη πίστει ρεαλιστική
εκτίµηση των σχετικών
στοιχείων κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτου̋ (βλ.
άρθρο 4, σ. 36).

Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ είναι υποχρεωτικό να
τηρείται το όριο του αριθµού των απασχολουµένων,
µια ΜΜΕ µπορεί να διαλέξει είτε το ανώτατο όριο για
τον κύκλο εργασιών είτε το ανώτατο όριο για τον
ισολογισµό. ∆εν είναι υποχρεωµένη να πληροί και τα
δύο κριτήρια· αντίθετα εάν υπερβαίνει µόνο το ένα
από τα δύο όρια δεν χάνει την ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ.
Ο νέο̋ ορισµό̋ προσφέρει την επιλογή αυτή διότι οι
επιχειρήσει̋ του τοµέα του εµπορίου και τη̋
διανοµή̋ έχουν, από τη φύση του̋, µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών από τι̋ επιχειρήσει̋ του
µεταποιητικού τοµέα. Προσφέροντα̋ την επιλογή
µεταξύ αυτού του κριτηρίου και του κριτηρίου του
συνολικού ισολογισµού, το οποίο αντικατοπτρίζει τον
συνολικό πλούτο µια̋ επιχείρηση̋, ο νέο̋ ορισµό̋
εξασφαλίζει την ισότιµη µεταχείριση των ΜΜΕ που
ασκούν διαφορετικέ̋ οικονοµικέ̋ δραστηριότητε̋.
Όπω̋ φαίνεται και στον πίνακα τη̋ σελίδα̋ 14, η
κατηγορία των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων περιλαµβάνει επιχειρήσει̋ που
απασχολούν λιγότερα από 250 άτοµα και έχουν είτε
ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ.
EUR είτε ετήσιο ισολογισµό που δεν υπερβαίνει τα
43 εκατ. EUR.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

+/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

Μέσα στην κατηγορία αυτή:
Μικρέ̋ επιχειρήσει̋ θεωρούνται οι επιχειρήσει̋ που
απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και των οποίων ο
ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. EUR.
Πολύ µικρέ̋ επιχειρήσει̋ θεωρούνται οι
επιχειρήσει̋ που απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα
και των οποίων ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατ. EUR.

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 2)

Κατηγορία
επιχείρηση̋

Μεσαία

Αριθµό̋
απασχολουµένων: ετήσια
µονάδα
εργασία̋
(ΕΜΕ)

< 250

Ετήσιο̋
κύκλο̋
εργασιών

Σύνολο
ετήσιου
ή
ισολογισµού

≤ 50
εκατ. EUR

ή

(το 1996 ήταν
40 εκατ. EUR)

Μικρή

< 50

≤ 10
εκατ. EUR

(το 1996 ήταν
27 εκατ. EUR)

ή

(το 1996 ήταν
7 εκατ. EUR)

Πολύ µικρή

< 10

≤2
εκατ. EUR
(δεν καθοριζόταν
παλαιότερα)

≤ 43
εκατ. EUR

≤ 10
εκατ. EUR
(το 1996 ήταν 5
εκατ. EUR)

ή

≤2
εκατ. EUR
(δεν καθοριζόταν
παλαιότερα)
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Ποιο̋ είναι ο ορισµό̋
του µισθωτού;

Ισχύουν οι διατάξει̋
τη̋ εθνική̋
νοµοθεσία̋. Οι
διατάξει̋ αυτέ̋
διαφέρουν από χώρα σε
χώρα, όπω̋ π.χ. για
του̋ έκτακτου̋
υπαλλήλου̋ που
εργάζονται ω̋
ανεξάρτητοι
υπεργολάβοι ή έχουν
προσληφθεί µέσω
γραφείου εύρεση̋
προσωρινή̋
απασχόληση̋. Πρέπει
να επικοινωνήσετε µε
τι̋ αρχέ̋ τη̋ χώρα̋
σα̋ για να µάθετε πώ̋
ορίζεται από την εθνική
σα̋ νοµοθεσία ο όρο̋
«µισθωτό̋».
Μπορείτε να βρείτε τα
στοιχεία επικοινωνία̋ τη̋
εθνική̋ σα̋ αρχή̋ στην
ιστοσελίδα:
europa.eu.int/comm/
employment_social/esf2000/
contacts-en.htm

2.2.1. Αριθµό̋ απασχολουµένων
(άρθρο 5)
Ο αριθµό̋ των απασχολουµένων αποτελεί σηµαντικό
πρωταρχικό κριτήριο για τον καθορισµό τη̋
κατηγορία̋ στην οποία ανήκει µια ΜΜΕ. Καλύπτει το
προσωπικό πλήρου̋, µερική̋ και εποχική̋
απασχόληση̋ και περιλαµβάνει:
• του̋ µισθωτού̋,
• τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση,
έχουν σχέση εξάρτηση̋ προ̋ αυτήν και
εξοµοιούνται µε µισθωτού̋ µε βάση το εθνικό
δίκαιο,
• του̋ ιδιοκτήτε̋ επιχειρηµατίε̋,
• του̋ εταίρου̋ που ασκούν τακτική
δραστηριότητα εντό̋ τη̋ επιχείρηση̋ και
προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από
την επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστέ̋ που βρίσκονται
σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβαση̋
µαθητεία̋ ή επαγγελµατική̋ κατάρτιση̋ δεν
συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολουµένων.
Επίση̋, δεν συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό οι
άδειε̋ µητρότητα̋ ή οι γονικέ̋ άδειε̋.
Ο αριθµό̋ των απασχολουµένων εκφράζεται σε
ετήσιε̋ µονάδε̋ εργασία̋ (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε
εργάστηκε µε πλήρε̋ ωράριο µέσα στην επιχείρησή
σα̋, ή για λογαριασµό τη̋, κατά τη διάρκεια όλου
του έτου̋ αναφορά̋ υπολογίζεται ω̋ µία µονάδα. Τα
άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτο̋, οι
εργαζόµενοι µερική̋ απασχόληση̋ και οι
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε
κλάσµατα µια̋ ΕΜΕ.

2.2.2. Ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών
και σύνολο ετήσιου ισολογισµού
(άρθρο 4)
Ο ετήσιο̋ κύκλο̋ εργασιών είναι το εισόδηµα που
εισέπραξε η επιχείρησή σα̋ κατά τη διάρκεια του εν
λόγω έτου̋ από την πώληση προϊόντων και την
παροχή υπηρεσιών µετά την αφαίρεση των
εκπτώσεων επί των πωλήσεων. Ο κύκλο̋ εργασιών
δεν πρέπει να περιλαµβάνει το φόρο προστιθέµενη̋
αξία̋ (ΦΠΑ) ή άλλου̋ έµµεσου̋ φόρου̋ (6).
Το σύνολο ετήσιου ισολογισµού αναφέρεται στην
αξία των κύριων στοιχείων του ενεργητικού τη̋
επιχείρησή̋ σα̋ (7).
(6) Βλ. το άρθρο 28 τη̋ οδηγία̋ 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη̋
25η̋ Ιουλίου 1978, βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο̋ 3
περίπτωση ζ) τη̋ συνθήκη̋ περί των ετησίων λογαριασµών
εταιρειών ορισµένων µορφών, ΕΕ L 222 τη̋ 4.8.1978, σ. 11-31.
7
( ) Για περισσότερε̋ λεπτοµέρειε̋, βλ. άρθρο 12 παράγραφο̋ 3 τη̋
οδηγία̋ 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, τη̋ 25η̋ Ιουλίου 1978,
βασιζοµένη στο άρθρο 54 παράγραφο̋ 3 περίπτωση ζ) τη̋
συνθήκη̋ περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων
µορφών, ΕΕ L 222 τη̋ 4.8.1978, σ. 11-31.
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

Τι γίνεται εάν υπερβαίνω
ένα όριο;
Εάν η επιχείρησή σα̋
υπερβαίνει τα όρια του
αριθµού των
απασχολουµένων ή των
χρηµατοοικονοµικών
ποσών κατά τη διάρκεια
του έτου̋ αναφορά̋, δεν
επηρεάζεται η κατάστασή
σα̋. ∆ιατηρείτε την
ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ µε την
οποία ξεκινήσατε το έτο̋
αυτό. Ωστόσο, θα χάσετε

2.3. Τι άλλο πρέπει να λάβω
υπόψη µου κατά τον
υπολογισµό των στοιχείων
µου;
Για να υπολογίσετε τα στοιχεία σα̋, θα πρέπει πρώτα
να διαπιστώσετε εάν η επιχείρησή σα̋ είναι
ανεξάρτητη ―η πιο κοινή κατηγορία από όλε̋―
συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη. Για το σκοπό αυτό
πρέπει να λάβετε υπόψη σα̋ τι̋ τυχόν σχέσει̋ που
διατηρεί η επιχείρησή σα̋ µε άλλε̋ επιχειρήσει̋.
Ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει η
επιχείρησή σα̋ µπορεί να χρειαστεί στη συνέχεια να
προσθέσετε ορισµένα ή και όλα τα στοιχεία των
επιχειρήσεων αυτών στα δικά σα̋. Οι υπολογισµοί
διαφέρουν για καθεµιά από τι̋ τρει̋ κατηγορίε̋ και
τελικά καθορίζουν εάν βρίσκεστε εντό̋ των ορίων
που έχουν τεθεί από τον ορισµό των ΜΜΕ.

την ιδιότητα αυτή εάν η
επιχείρησή σα̋ υπερβεί τα
όρια αυτά επί δύο
διαδοχικά οικονοµικά έτη.

Οι επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ καταρτίζουν
ενοποιηµένου̋ λογαριασµού̋ ή οι οποίε̋
περιλαµβάνονται στου̋ λογαριασµού̋ τέτοιων
επιχειρήσεων θεωρούνται συνήθω̋ συνδεδεµένε̋.

Αντίστοιχα, αποκτάτε την
επιχείρησή σα̋ ήταν

2.3.1. Είµαι ανεξάρτητη επιχείρηση;
(άρθρο 3 παράγραφο̋ 1)

προηγουµένω̋ µεγάλη

Ορισµό̋

ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ εάν η

επιχείρηση αλλά επί δύο
διαδοχικά οικονοµικά έτη
βρίσκεται κάτω από τα όρια
αυτά (8) (βλ. άρθρο 4
παράγραφο̋ 2, σ. 36).

Είστε ανεξάρτητη επιχείρηση εάν:
― είστε εντελώ̋ αυτόνοµο̋, δηλ. δεν συµµετέχετε
σε άλλε̋ επιχειρήσει̋ και καµία άλλη επιχείρηση
δεν συµµετέχει στη δική σα̋·
― έχετε το 25 % ή λιγότερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι
υψηλότερο) σε µία ή περισσότερε̋ άλλε̋
επιχειρήσει̋ και/ή άλλε̋ επιχειρήσει̋ δεν έχουν
ποσοστό 25 % ή µεγαλύτερο του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου (όποιο από τα δύο είναι
υψηλότερο) στη δική σα̋ επιχείρηση.
Εάν η επιχείρησή σα̋ είναι ανεξάρτητη, σηµαίνει ότι
δεν είναι συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη µε άλλη
επιχείρηση (βλ. άρθρο 3 παράγραφο̋ 1, σ. 35).
(8) Κατά τη συµπλήρωση του υποδείγµατο̋ δήλωση̋ πρέπει να
αναφέρετε εάν έχουν γίνει τροποποιήσει̋ στα στοιχεία σα̋ σε
σχέση µε το προηγούµενο οικονοµικό έτο̋, οι οποίε̋ θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή κατηγορία̋ για την
επιχείρησή σα̋ (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία ή µεγάλη) (βλ.
υπόδειγµα δήλωση̋ στο τέλο̋ του παρόντο̋ οδηγού).
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό
λιγότερο του 25 % (του κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου) σε άλλη επιχείρηση και/ή άλλη
επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό λιγότερο
του 25 % στη δική µου.

ή
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Σηµείωση: Είναι δυνατόν να έχετε πολλού̋
επενδυτέ̋ ο καθένα̋ από του̋ οποίου̋ να έχει
µερίδιο µικρότερο του 25 % στην επιχείρησή σα̋ και
να παραµένετε ανεξάρτητη επιχείρηση, µε την
προϋπόθεση ότι οι επενδυτέ̋ αυτοί δεν συνδέονται
µεταξύ του̋ κατά την έννοια τη̋ παραγράφου 2.3.3
(«συνδεδεµένε̋ επιχειρήσει̋»). Εάν οι επενδυτέ̋
συνδέονται µεταξύ του̋, µπορεί να θεωρείστε
συνεργαζόµενη ή συνδεδεµένη επιχείρηση, ανάλογα
µε την κατάσταση τη̋ δική̋ σα̋ επιχείρηση̋ (βλ. το
γράφηµα τη̋ σελίδα̋ 30).

Καθορισµό̋ των στοιχείων τη̋ επιχείρησή̋ µου
(άρθρο 6 παράγραφο̋ 1)
Εάν είστε ανεξάρτητη επιχείρηση, θα
χρησιµοποιήσετε µόνο τον αριθµό των
απασχολουµένων και τα χρηµατοοικονοµικά ποσά
που περιέχονται στου̋ ετήσιου̋ λογαριασµού̋ σα̋
για να ελέγξετε εάν βρίσκεστε εντό̋ των ορίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2, σ. 12.
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

Τι σηµαίνει θεσµικό̋
επενδυτή̋;
∆εν υπάρχει επίσηµο̋
ορισµό̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋
Επιτροπή̋ για την έννοια

Εξαιρέσει̋ [άρθρο 3 παράγραφο̋ 2 στοιχεία α)
έω̋ δ)]
Μπορεί και πάλι να θεωρείστε ανεξάρτητη
επιχείρηση και άρα σαν να µην έχετε
συνεργαζόµενε̋ επιχειρήσει̋, εάν οι επενδυτέ̋ σα̋
που υπερβαίνουν το όριο του 25 % ανήκουν στι̋
ακόλουθε̋ κατηγορίε̋:

του «θεσµικού επενδυτή».
Συνήθω̋ πρόκειται για
επενδυτέ̋ οι οποίε̋

― δηµόσιε̋ εταιρείε̋ συµµετοχών, εταιρείε̋
επιχειρηµατικού κεφαλαίου και business
angels (9)·

διαχειρίζονται µεγάλο
όγκο χρεωγράφων για
λογαριασµό µεγάλου
αριθµού µεµονωµένων
µικρών επενδυτών και οι
οποίοι δεν έχουν άµεση
ανάµειξη στη διαχείριση
των εταιρειών στι̋ οποίε̋

― πανεπιστήµια ή µη κερδοσκοπικά ερευνητικά
κέντρα·
― θεσµικοί επενδυτέ̋, συµπεριλαµβανοµένων
των ταµείων περιφερειακή̋ ανάπτυξη̋·
― αυτόνοµε̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ µε ετήσιο
προϋπολογισµό µικρότερο των 10 εκατ. EUR
και λιγότερου̋ από 5 000 κατοίκου̋.

επενδύουν. Τα αµοιβαία
κεφάλαια ή τα
συνταξιοδοτικά ταµεία, για
παράδειγµα, µπορούν να
θεωρηθούν θεσµικοί
επενδυτέ̋.

Είναι δυνατόν να παραµείνετε ανεξάρτητη
επιχείρηση ακόµη και µε έναν ή περισσότερου̋
επενδυτέ̋ από τι̋ προαναφερθείσε̋ κατηγορίε̋.
Καθένα̋ από αυτού̋ µπορεί να έχει συµµετοχή που
δεν θα υπερβαίνει το 50 % στην επιχείρησή σα̋, µε
την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεδεµένοι µεταξύ
του̋ (βλ. 2.3.3, σ. 23 σχετικά µε την έννοια τη̋
συνδεδεµένη̋ επιχείρηση̋).
Φυσικά, κάθε επενδυτή̋ έχει τα δικαιώµατά του ω̋
µέτοχο̋, αλλά δεν µπορεί να τα υπερβαίνει και να
επηρεάζει τη διαχείριση τη̋ επιχείρηση̋, κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφο̋ 3 του ορισµού
(«συνδεδεµένε̋ επιχειρήσει̋»).

(9) Βλ. υποσηµείωση 5 στη σελίδα 9 για τον ορισµό των business
angels. Η χρηµατοοικονοµική συµµετοχή των business angels σε
µια επιχείρηση πρέπει να είναι µικρότερη του 1 250 000 EUR.
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Εταιρεία
επιχειρηµατικού
κεφαλαίου

2550 %

Πανεπιστήµιο

2550 %

Θεσµικό̋
επενδυτή̋

2550 %

Μικρή
αυτόνοµη
τοπική
αρχή

2550 %
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

2.3.2. Είµαι συνεργαζόµενη επιχείρηση;
(άρθρο 3 παράγραφο̋ 2)
Αυτό το είδο̋ σχέση̋ χαρακτηρίζει τι̋ επιχειρήσει̋
οι οποίε̋ συνάπτουν σηµαντικέ̋
χρηµατοοικονοµικέ̋ εταιρικέ̋ σχέσει̋ µε άλλε̋
επιχειρήσει̋, χωρί̋ η µία να ασκεί πραγµατικό άµεσο
ή έµµεσο έλεγχο στην άλλη. Συνεργαζόµενε̋ είναι οι
επιχειρήσει̋ οι οποίε̋ δεν είναι ούτε ανεξάρτητε̋
ούτε συνδεδεµένε̋ η µία µε την άλλη.

Ορισµό̋
Είστε συνεργαζόµενη επιχείρηση εάν:
― συµµετέχετε 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 % στη δική σα̋ επιχείρηση·
― η επιχείρησή σα̋ δεν συνδέεται µε άλλη
επιχείρηση (βλ. 2.3.3, σ. 23). Αυτό σηµαίνει, µεταξύ
άλλων, ότι τα δικαιώµατα ψήφου που έχετε σε µια
άλλη επιχείρηση (ή το αντίστροφο) δεν
υπερβαίνουν το 50 %.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η δική µου επιχείρηση συµµετέχει µε ποσοστό
τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 % σε άλλη
επιχείρηση και/ή µια άλλη επιχείρηση συµµετέχει µε
ποσοστό τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 50 %
στη δική µου επιχείρηση

2550 %
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Τι γίνεται µε τα στοιχεία
του εταίρου του εταίρου µου;
Για να αποφευχθούν οι
περίπλοκοι και ατέρµονοι
υπολογισµοί, ο ορισµό̋
προβλέπει τον ακόλουθο
κανόνα: εάν η
συνεργαζόµενη µε εσά̋
επιχείρηση συνεργάζεται
και µε άλλε̋ επιχειρήσει̋,
πρέπει να προσθέσετε
µόνο τα στοιχεία τη̋ (των)
συνεργαζόµενη̋(ων)
επιχείρηση̋(ων) η (οι)
οποία(ε̋) βρίσκεται(ονται)
ακριβώ̋ ανάντη ή κατάντη
τη̋ δική̋ σα̋ (βλ. άρθρο 6
παράγραφο̋ 2, σ. 37 και
γράφηµα στη σ. 29).
Τι γίνεται εάν
η συνεργαζόµενη µαζί µου
επιχείρηση συνδέεται µε
άλλη;
Στην περίπτωση αυτή, το
100 % των στοιχείων τη̋
συνδεδεµένη̋ επιχείρηση̋
πρέπει να συµπεριληφθεί
στα στοιχεία τη̋
συνεργαζόµενη̋ µαζί σα̋
επιχείρηση̋ (βλ. 2.3.3,
σ. 23). Στη συνέχεια
συµπεριλαµβάνετε στα
δικά σα̋ στοιχεία το
ποσοστό που αντιστοιχεί
στη συµµετοχή τη̋
συνεργαζόµενη̋ µαζί σα̋
επιχείρηση̋ (βλ. άρθρο 6
παράγραφο̋ 3, σ. 37, και τα
παραδείγµατα στι̋ σ. 28-30).

Καθορισµό̋ των στοιχείων τη̋ επιχείρησή̋ µου
(άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4)
Εάν είστε συνεργαζόµενη επιχείρηση, πρέπει να
προσθέσετε ένα ποσοστό του αριθµού των
απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων τη̋ άλλη̋ επιχείρηση̋ στα στοιχεία τη̋
δική̋ σα̋ επιχείρηση̋, όταν προσδιορίζετε την
επιλεξιµότητά σα̋ για την ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ.
Πρόκειται για το ποσοστό των µετοχών ή των
δικαιωµάτων ψήφου, όποιο είναι υψηλότερο, που
κατέχετε στην άλλη επιχείρηση.
Εποµένω̋, εάν έχετε µερίδιο 30 % σε µια άλλη
επιχείρηση, πρέπει να προσθέσετε το 30 % του
αριθµού των απασχολουµένων, του κύκλου εργασιών
και του ισολογισµού τη̋ στα δικά σα̋ στοιχεία. Εάν
υπάρχουν πολλέ̋ συνεργαζόµενε̋ επιχειρήσει̋,
πρέπει να γίνει ο ίδιο̋ υπολογισµό̋ για καθεµιά από
αυτέ̋ που βρίσκεται ακριβώ̋ ανάντη ή κατάντη τη̋
δική̋ σα̋ επιχείρηση̋.

Η περίπτωση των δηµόσιων φορέων (άρθρο 3
παράγραφο̋ 4)
Μια επιχείρηση δεν έχει την ιδιότητα τη̋ ΜΜΕ
σύµφωνα µε τον νέο ορισµό εάν το 25 % ή
περισσότερο του κεφαλαίου τη̋ ή των δικαιωµάτων
ψήφου τη̋ ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή
περισσότερου̋ δηµόσιου̋ οργανισµού̋ ή δηµόσιου̋
φορεί̋, µεµονωµένα ή από κοινού. Ο λόγο̋ ύπαρξη̋
τη̋ ρήτρα̋ αυτή̋ είναι ότι η δηµόσια ιδιοκτησία
µπορεί να παρέχει στι̋ επιχειρήσει̋ αυτέ̋ ορισµένα
πλεονεκτήµατα, κυρίω̋ χρηµατοοικονοµικά, έναντι
άλλων που χρηµατοδοτούνται από ιδιωτικά ίδια
κεφάλαια. Επιπλέον, πολλέ̋ φορέ̋ δεν είναι εύκολο
να υπολογιστεί το αντίστοιχο προσωπικό και τα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των δηµόσιων φορέων.
Οι επενδυτέ̋ που αναφέρονται στι̋ σελίδε̋ 18 και
19, όπω̋ τα πανεπιστήµια ή οι αυτόνοµε̋ τοπικέ̋
αρχέ̋, που έχουν την ιδιότητα του δηµόσιου φορέα
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, δεν εµπίπτουν
στη διάταξη αυτή. Οι επενδυτέ̋ αυτοί µπορούν να
συµµετέχουν µε ποσοστό από 25 έω̋ 50 % σε µια
επιχείρηση χωρί̋ αυτή να χάσει την ιδιότητα τη̋
ΜΜΕ.
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Πώ̋ υπολογίζονται τα στοιχεία
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων;
(Τα ποσοστά που ακολουθούν είναι εντελώ̋ ενδεικτικά. Βλ. περισσότερα
παραδείγµατα στο παράρτηµα Ι.)

Η δική µου επιχείρηση Α έχει το 33 % τη̋ Γ και το 49 % τη̋ ∆, ενώ
η επιχείρηση Β έχει µερίδιο 25 % στη δική µου επιχείρηση.
Για να υπολογίσω τον δικό µου αριθµό απασχολουµένων και τα
χρηµατοοικονοµικά µου στοιχεία, προσθέτω τα σχετικά ποσοστά
των στοιχείων τη̋ Β, τη̋ Γ και τη̋ ∆ στα συνολικά µου στοιχεία.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥ: 100 % τη̋ Α + 25 % τη̋ Β + 33 % τη̋ Γ + 49 %
τη̋ ∆.
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2.3.3. Είµαι συνδεδεµένη επιχείρηση;
(άρθρο 3 παράγραφο̋ 3)
Αυτό το είδο̋ σχέσεων χαρακτηρίζει την οικονοµική
κατάσταση επιχειρήσεων που αποτελούν όµιλο µέσω
του άµεσου ή του έµµεσου ελέγχου τη̋ πλειοψηφία̋
των δικαιωµάτων ψήφου µια̋ επιχείρηση̋ από µια
άλλη ή µέσω τη̋ ικανότητα̋ µια̋ επιχείρηση̋ να
ασκεί κυρίαρχη επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση.
Εποµένω̋, τέτοιε̋ περιπτώσει̋ είναι σπανιότερε̋
από του̋ δύο προηγούµενου̋ τύπου̋.

Ορισµό̋
∆ύο ή περισσότερε̋ επιχειρήσει̋ είναι
συνδεδεµένε̋ όταν έχουν κάποια από τι̋ ακόλουθε̋
σχέσει̋:
― µια επιχείρηση έχει την πλειοψηφία των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
µια̋ άλλη̋ επιχείρηση̋·
― µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου µια̋ άλλη̋
επιχείρηση̋·
― µια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ασκεί
κυρίαρχη επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει
σύµβαση̋ που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει
ρήτρα̋ του καταστατικού τη̋ επιχείρηση̋ αυτή̋·
― µια επιχείρηση µπορεί, βάσει συµφωνία̋, να
ελέγχει µόνη τη̋ την πλειοψηφία των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
άλλη̋ επιχείρηση̋.
Τυπικό παράδειγµα συνδεδεµένη̋ επιχείρηση̋ είναι
η θυγατρική εταιρεία.
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Κεφάλαιο 2
Η εφαρµογή του νέου ορισµού των ΜΜΕ

Τι γίνεται µε τη
δικαιόχρηση;
∆ύο επιχειρήσει̋ µε

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η δική µου επιχείρηση κατέχει πάνω από το 50 % των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων µια̋
άλλη̋ επιχείρηση̋ και/ή µια άλλη επιχείρηση έχει
πάνω από το 50 % τη̋ δική̋ µου.

δικαιόχρηση δεν είναι κατ’
ανάγκη συνδεδεµένε̋.
τη̋ κάθε συµφωνία̋

Η δι

Εξαρτάται από του̋ όρου̋

ή

κ

δικαιόχρηση̋. Μόνο εάν η

ίρ
ηση

>50%

µου επιχε

συµφωνία αυτή
περιλαµβάνει µία από τι̋
τέσσερι̋ σχέσει̋ που
αναφέρονται στην
προηγούµενη σελίδα οι
συνδεδεµένε̋.

>50%
Άλ

επιχειρήσει̋ θεωρούνται

λη

ση
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επι χείρη

Καθορισµό̋ των στοιχείων τη̋ επιχείρησή̋ µου
(άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και 4
Το 100 % των στοιχείων τη̋ συνδεδεµένη̋
επιχείρηση̋ πρέπει να προστεθεί στα στοιχεία τη̋
επιχείρησή̋ σα̋ για να κρίνετε εάν βρίσκεστε εντό̋
των ορίων για τον αριθµό των απασχολουµένων και
των χρηµατοοικονοµικών ορίων του ορισµού.
Γενικά, µια επιχείρηση γνωρίζει αµέσω̋ εάν είναι
συνδεδεµένη, αφού στα περισσότερα κράτη µέλη
απαιτείται από το νόµο να καταρτίζει ενοποιηµένου̋
λογαριασµού̋ ή περιλαµβάνεται βάσει ενοποίηση̋
στου̋ λογαριασµού̋ άλλη̋ επιχείρηση̋.
Εάν δεν καταρτίζετε ενοποιηµένου̋ λογαριασµού̋
και η επιχείρηση µε την οποία συνδέεστε συνδέεται
επίση̋ µε αλυσίδα άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να
προσθέσετε το 100 % των στοιχείων όλων αυτών
των συνδεδεµένων επιχειρήσεων στα δικά σα̋.
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Πώ̋ υπολογίζονται τα στοιχεία
των συνδεδεµένων επιχειρήσεων;
(Τα ποσοστά που ακολουθούν είναι εντελώ̋ ενδεικτικά. Βλ. περισσότερα
παραδείγµατα στο παράρτηµα Ι.)

Η δική µου επιχείρηση Α έχει το 51 % τη̋ Γ και το 100 % τη̋ ∆, ενώ
η επιχείρηση Β έχει µερίδιο 60 % στη δική µου επιχείρηση.
Επειδή το µερίδιο σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ είναι µεγαλύτερο του
50 %, προσθέτω το 100 % των στοιχείων καθεµιά̋ από τι̋ τέσσερι̋
επιχειρήσει̋ στον υπολογισµό των ορίων µου σχετικά µε τον
αριθµό των απασχολουµένων και των χρηµατοοικονοµικών
στοιχείων.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥ: 100 % τη̋ Α + 100 % τη̋ Β + 100 % τη̋ Γ
+ 100 % τη̋ ∆.

Β

Ε
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είρηση
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ήµ
Η δικ

η (Α)

60 %

ου
επιχεί ρ

51 %
100 %
Επ
ιχείρηση

∆

Γ

Ε

πιχ
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Συµπέρασµα

Συµπέρασµα
Ο ορισµό̋ αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την υλοποίηση αποδοτικών
µέτρων και προγραµµάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη τη̋
ανάπτυξη̋ και τη̋ επιτυχία̋ των ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό συνιστάται στα
κράτη µέλη, καθώ̋ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, να τον εφαρµόζουν στον µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό.
Ελπίζουµε ότι ο οδηγό̋ αυτό̋ θα φανεί χρήσιµο̋ στι̋ ΜΜΕ που επιθυµούν
να επωφεληθούν από τα µέτρα των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών
και τοπικών αρχών σύµφωνα µε τον νέο αυτό ορισµό.
Στον νέο ορισµό είναι πιθανόν να γίνουν περαιτέρω διευκρινίσει̋ και, εάν
χρειαστεί, η Επιτροπή θα τον προσαρµόσει κατά τα επόµενα χρόνια ώστε
να ληφθούν υπόψη η εµπειρία και οι οικονοµικέ̋ εξελίξει̋ στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Το κείµενο τη̋ σύσταση̋ του 2003 τη̋ Επιτροπή̋ και το υπόδειγµα
δήλωση̋ περιλαµβάνονται στον παρόντα οδηγό από τη σ. 32 και έπειτα.

© istockphoto
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Παραρτήµατα
I.

Παραδείγµατα

II. Κείµενο τη̋ σύσταση̋
III. Υπόδειγµα δήλωση̋
IV. Μέτρα για να αποτραπεί
η κατάχρηση του ορισµού
Η ανακοίνωση στην οποία περιέχεται
το υπόδειγµα δήλωση̋ δηµοσιεύτηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 118 τη̋
20ή̋ Μαΐου 2003. Έκτοτε εκδόθηκαν
δύο διορθωτικά.
Η ενοποιηµένη έκδοση που
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα
συντάχθηκε για του̋ σκοπού̋ του
παρόντο̋ οδηγού.
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Παράρτηµα I • Παραδείγµατα

Παράδειγµα 1:

Η δική µου επιχείρηση Α
συνδέεται µε την επιχείρηση
Β λόγω του ότι η Β κατέχει
µερίδιο 60 % τη̋ δική̋ µου
επιχείρηση̋. Η Β όµω̋
συνεργάζεται επίση̋ µε τι̋
επιχειρήσει̋ Γ και ∆, οι
οποίε̋ κατέχουν αντίστοιχα
µερίδιο 32 % και 25 % τη̋ Β.

Γ

Α
B-Γ

Α-B

Για να υπολογίσω τα στοιχεία
µου, πρέπει να προσθέσω το
100 % των στοιχείων τη̋ Β,
το 32 % των στοιχείων τη̋ Γ
και το 25 % των στοιχείων
τη̋ ∆ στα στοιχεία τη̋ δική̋
µου επιχείρηση̋.

Το ΣΥΝΟΛΟ µου = 100 %
τη̋ Α + 100 % τη̋ Β + 32 %
τη̋ Γ + 25 % τη̋ ∆.

∆

Γ

Συνδεδεµένη

B-∆

Συνεργαζόµενη Συνεργαζόµενη

Επιχείρηση ∆

Επιχείρηση Γ

%

%

Επιχείρηση B

%

Η δική µου επιχείρηση Α
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Παράδειγµα 2:

Ε

∆

ΤΕΛΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β
Α-Β

Α-Γ

Β-∆

Συνδεδεµένη Συνεργαζόµενη Συνδεδεµένη Συνεργαζόµενη

Επιχείρηση ∆

Επιχείρηση E

%

%

Επιχείρηση Γ

Επιχείρηση B

%

%

Η δική µου επιχείρηση Α

Γ

Γ-Ε
Α

Οι επιχειρήσει̋ Β και Γ είναι
συνεργαζόµενε̋ µε τη δική
µου επιχείρηση Α, αφού η
καθεµιά του̋ έχει µερίδιο 38 %
στη δική µου επιχείρηση. Η
Β όµω̋ είναι και συνδεδεµένη
µε τη ∆ η οποία έχει µερίδιο
60 % στη Β και η Γ και η Ε
είναι συνεργαζόµενε̋ (40 %).
Για να υπολογίσω τα στοιχεία
µου πρέπει να προσθέσω,
αφενό̋, τα συγκεντρωτικά
στοιχεία των Β και ∆ (επειδή η
Β και η ∆ είναι συνδεδεµένε̋)
και, αφετέρου, µόνο το 38 %
των στοιχείων τη̋
επιχείρηση̋ Γ στα στοιχεία
τη̋ δική̋ µου επιχείρηση̋.
∆εν χρειάζεται να λάβω υπόψη
µου τα στοιχεία τη̋ Επιτροπή̋,
επειδή αυτή η συνεργαζόµενη
επιχείρηση δεν βρίσκεται
ακριβώ̋ ανάντη τη̋ δική̋ µου
επιχείρηση̋ (βλ. τα πλαίσια
στη σ. 21).

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥ = 100 %
τη̋ Α + 38 % τη̋ (Β+∆) + 38 %
τη̋ Γ.
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Παράρτηµα I • Παραδείγµατα

Παράδειγµα 3:

Η δική µου επιχείρηση Α
έχει τρει̋ επενδυτέ̋, τι̋
επιχειρήσει̋ Β, Γ και ∆,
καθεµιά από τι̋ οποίε̋
κατέχει το 20 % του
κεφαλαίου ή των
δικαιωµάτων ψήφου τη̋
δική̋ µου. Οι επενδυτέ̋
αυτοί συνδέονται µεταξύ
του̋, σχηµατίζοντα̋ έναν
όµιλο συνδεδεµένων
επιχειρήσεων: η Β έχει
µερίδιο 70 % στη Γ η
οποία έχει µερίδιο 60 %
στη ∆.

Β

Για να υπολογίσω τα
στοιχεία µου, µε την
πρώτη µατιά η δική µου
επιχείρηση Α φαίνεται να
παραµένει ανεξάρτητη,
επειδή ο κάθε επενδυτή̋
κατέχει ποσοστό
µικρότερο του 25 % τη̋
επιχείρησή̋ µου. Ωστόσο,
επειδή η Β, η Γ και η ∆
συνδέονται µεταξύ του̋,
ω̋ όµιλο̋ κατέχουν το
60 % τη̋ επιχείρησή̋ µου.
Εποµένω̋, πρέπει να
προσθέσω το 100 % των
στοιχείων τη̋ Β, τη̋ Γ και
τη̋ ∆ στα στοιχεία τη̋
επιχείρησή̋ µου.

∆

A
Β-Γ
Γ-∆
Συνδεδεµένε̋ Ανεξάρτητη εκ
πρώτη̋ όψεω̋
αλλά συνδεδεµένη
µε όµιλο

%

Επιχείρηση B

Γ

%

Επιχείρηση Γ

Επιχείρηση ∆

%
%

%

Η δική µου επιχείρηση Α

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥ: 100 % τη̋ Α + 100 % τη̋ Β + 100 % τη̋ Γ + 100 % τη̋ ∆.
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II. Κείµενο τη̋ σύσταση̋
III. Υπόδειγµα δήλωση̋
IV. Μέτρα για να αποτραπεί
η κατάχρηση του ορισµού
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Παράρτηµα II • Κείµενο τη̋ σύσταση̋

L 124/36

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

20.5.2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Μαΐου 2003
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/361/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

παραρτήµατος της εν λόγω σύστασης, κρίνεται σκόπιµη η
συνεκτίµηση ορισµένων δυσκολιών που προέκυψαν σε
επίπεδο ερµηνείας κατά την εφαρµογή της καθώς και
παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις. Έχοντας
υπόψη τον αριθµό των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν στη σύσταση 96/280/ΕΚ και για λόγους σαφήνειας,
κρίνεται σκόπιµο να αντικατασταθεί η εν λόγω σύσταση.

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερη περίπτωση,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σε έκθεση την οποία υπέβαλε στο Συµβούλιο το 1992,
κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου «βιοµηχανίας» της 28ης
Μαΐου 1990, η Επιτροπή πρότεινε τον περιορισµό του µεγάλου αριθµού ορισµών που χρησιµοποιούνται σχετικά µε τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις σε κοινοτικό επίπεδο. Η
σύσταση 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου
1996, σχετικά µε τον ορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (1), στηριζόταν στο σκεπτικό ότι η ύπαρξη διαφορετικών ορισµών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο
µπορεί να δηµιουργήσει ανοµοιογενείς καταστάσεις.
Σύµφωνα µε τη λογική µιας ενιαίας αγοράς χωρίς εσωτερικά
σύνορα, κρίθηκε ότι η µεταχείριση που επιφυλάσσεται στις
επιχειρήσεις πρέπει να βασίζεται σε µια δέσµη κοινών κανόνων. Η συνέχιση της προσέγγισης αυτής είναι ακόµη πιο
απαραίτητη λόγω της µεγάλης αλληλεπίδρασης µεταξύ
εθνικών και κοινοτικών µέτρων υποστήριξης των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία
και την έρευνα, και λόγω του ότι πρέπει να αποφεύγονται
καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων η µεν Κοινότητα
κατευθύνει τις δράσεις της σε ορισµένη κατηγορία ΜΜΕ τα
δε κράτη µέλη σε µια άλλη. Επιπλέον, κρίθηκε ότι αν η Επιτροπή, τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ακολουθούσαν τον ίδιο ορισµό θα ενισχυόταν η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα του συνόλου των πολιτικών υπέρ των ΜΜΕ
και θα περιορίζονταν οι κίνδυνοι στρεβλώσεων του ανταγωνισµού.
Η σύσταση 96/280/ΕΚ εφαρµόστηκε ευρέως από τα κράτη
µέλη και ο ορισµός που περιέχεται στο παράρτηµά της συµπεριλήφθηκε στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές
ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (2). Εκτός
από την απαραίτητη προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του

(1) ΕΕ L 107 της 30.4.1996, σ. 4.
(2) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.

(3)

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81
και 82 της συνθήκης, όπως αυτά ερµηνεύονται από το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να θεωρείται επιχείρηση κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της
µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, περιλαµβανοµένων ιδίως εκείνων που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη
δραστηριότητα, σε ατοµική ή οικογενειακή βάση και των
προσωπικών εταιρειών ή των ενώσεων που ασκούν τακτικά
µια οικονοµική δραστηριότητα.

(4)

Το κριτήριο του αριθµού των απασχολούµενων ατόµων
(εφεξής «το κριτήριο των απασχολούµενων ατόµων») παραµένει αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα και πρέπει να
θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και ενός χρηµατοοικονοµικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα προκειµένου να προσδιοριστεί η πραγµατική σηµασία και απόδοση µιας επιχείρησης και η θέση της σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί
ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό χρηµατοοικονοµικό
κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τοµέα του εµπορίου και της διανοµής έχουν, από τη φύση τους, µεγαλύτερο
κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του µεταποιητικού
τοµέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει εποµένως
να συνδυαστεί µε το κριτήριο του συνολικού ισολογισµού,
το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο µιας επιχείρησης, µε δυνατότητα υπέρβασης του ενός από τα δύο
αυτά κριτήρια.

(5)

Τα όρια για τον κύκλο εργασιών αφορούν επιχειρήσεις µε
πολύ διαφορετικές οικονοµικές δραστηριότητες. Προκειµένου να µην περιοριστούν αδικαιολόγητα τα οφέλη της εφαρµογής του ορισµού, χρειάζεται η προσαρµογή του στα
σύγχρονα δεδοµένα, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβολών
τόσο στις τιµές όσο και στην παραγωγικότητα.
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(6)

(7)

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όσον αφορά τα όρια για το σύνολο του ισολογισµού,
επειδή δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κρίνεται ορθό να
διατηρηθεί η προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζεται στα όρια του κύκλου εργασιών ένας συντελεστής µε
βάση τη στατιστική σχέση µεταξύ των δύο αυτών
µεταβλητών. Oι στατιστικές εξελίξεις που διαπιστώνονται
επιβάλλουν µεγαλύτερη αύξηση του ορίου του κύκλου
εργασιών. Καθόσον οι εξελίξεις διαφοροποιούνται ανάλογα
µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, είναι επίσης αναγκαία η
προσαρµογή του εν λόγω συντελεστή προκειµένου να ερµηνευθούν ορθότερα οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες
και να µην υπάρξουν επιπτώσεις για τις πολύ µικρές και τις
µικρές επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις.
Ο εν λόγω συντελεστής προσεγγίζει το 1 στην περίπτωση
των πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Για το λόγο
αυτό, και χάριν απλούστευσης, πρέπει να επιλεγεί η ίδια
τιµή για τις κατηγορίες αυτές τόσο για το όριο του κύκλου
εργασιών όσο και για το όριο του ισολογισµού.

Όπως προβλέπεται και στη σύσταση 96/280/ΕΚ, τα αριθµητικά όρια και τα όρια σχετικά µε τον αριθµό απασχολουµένων ατόµων αποτελούν απλώς ανώτατα όρια και τα κράτη
µέλη, η ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν να καθορίσουν όρια
χαµηλότερα από τα κοινοτικά για να κατευθύνουν τις
δράσεις τους προς συγκεκριµένη κατηγορία ΜΜΕ. Εξάλλου,
για λόγους διοικητικής απλούστευσης, τα κράτη µέλη, η
ΕΤΕπ και το ΕΤΕ θα µπορούσαν επίσης να εφαρµόζουν
µόνον ένα κριτήριο, και συγκεκριµένα το κριτήριο του
αριθµού απασχολούµενων, για την εφαρµογή ορισµένων
πολιτικών τους, µε εξαίρεση τους τοµείς που καλύπτονται
από τους διάφορους κανόνες σε θέµατα δικαίου του ανταγωνισµού που απαιτούν επίσης τη χρησιµοποίηση και την
τήρηση των χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων.

(8)

Ύστερα από την έγκριση, τον Ιούνιο 2000, του ευρωπαϊκού
χάρτη µικρών επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα, χρειάζεται, επιπλέον, να ορισθούν καλύτερα οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν µια κατηγορία επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα
σηµαντική για την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος
και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

(9)

Προκειµένου να εκτιµηθεί καλύτερα η οικονοµική πραγµατικότητα των ΜΜΕ και να αποκλειστούν από τον ορισµό αυτό
οι όµιλοι επιχειρήσεων των οποίων η οικονοµική ισχύς υπερβαίνει εκείνη µιας ΜΜΕ, πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ
των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων: ποιες είναι ανεξάρτητες,
ποιες έχουν συµµετοχές που δεν συνεπάγονται θέση ελέγχου
(συνεργαζόµενες επιχειρήσεις), ή ποιες είναι συνδεδεµένες µε
άλλες επιχειρήσεις. ∆ιατηρείται το επίπεδο συµµετοχής 25 %
που καθορίζεται στη σύσταση 96/280/ΕΚ, κάτω από το
οποίο θεωρείται ανεξάρτητη µια επιχείρηση.

(10)

Προκειµένου να ενθαρρυνθεί η δηµιουργία επιχειρήσεων και
η χρηµατοδότηση των ΜΜΕ µε ίδια κεφάλαια, και η αγροτική και τοπική ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις µπορούν να θεωρούνται ανεξάρτητες παρά την ύπαρξη συµµετοχής στο
κεφάλαιό τους σε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 25 % από
ορισµένες κατηγορίες επενδυτών, που διαδραµατίζουν θετικό
ρόλο για τις εν λόγω χρηµατοδοτήσεις και δηµιουργίες.
Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις που
εφαρµόζονται στους εν λόγω επενδυτές. Η περίπτωση των
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φυσικών προσώπων ή των οµάδων φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») αναφέρεται ειδικά
επειδή, σε σύγκριση µε τους λοιπούς επενδυτές επιχειρηµατικού κεφαλαίου, η ικανότητά τους να παρέχουν κατάλληλες
συµβουλές στους νέους επιχειρηµατίες συνιστά πολύτιµη
συµβολή. Οι επενδύσεις τους µε ίδια κεφάλαια αποτελούν
επίσης συµπλήρωµα της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηµατικού κεφαλαίου, παρέχοντας µικρότερα ποσά σε
πρώιµα στάδια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.
(11)

Για λόγους απλούστευσης, κυρίως προς όφελος των κρατών
µελών και των επιχειρήσεων, πρέπει για τον ορισµό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων να υιοθετηθούν, εφόσον αυτές
βεβαίως ανταποκρίνονται στο αντικείµενο της παρούσας
σύστασης, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1
της έβδοµης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
13ης Ιουνίου 1983, βασιζόµενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους
λογαριασµούς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (2). Προκειµένου να ενισχυθούν τα µέτρα
παροχής κινήτρων για τις επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια στις
ΜΜΕ, εισήχθη το τεκµήριο της µη άσκησης κυρίαρχης επιρροής στην εξεταζόµενη επιχείρηση, επαναλαµβάνοντας τα
κριτήρια του άρθρου 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 78/
660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόµενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της
συνθήκης περί των ετήσιων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 2001/65/ΕΚ.

(12)

Προκειµένου να διατηρηθούν για τις επιχειρήσεις που πραγµατικά τα έχουν ανάγκη, τα πλεονεκτήµατα υπέρ των ΜΜΕ
που απορρέουν από τις διάφορες κανονιστικές ρυθµίσεις ή
µέτρα, κρίνεται σκόπιµη, κατά περίπτωση, η συνεκτίµηση
των σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων µέσω
φυσικών προσώπων. Για να µην υπερβαίνει το απολύτως
αναγκαίο η εξέταση των καταστάσεων αυτών, η συνεκτίµηση
των εν λόγω σχέσεων πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις
εταιρειών που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην
ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές, µε παραποµπή, όταν είναι
αναγκαίο, στον ορισµό που έδωσε η Επιτροπή στη σχετική
αγορά, που αποτέλεσε το αντικείµενο της ανακοίνωσης της
Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό της σχετικής αγοράς για
τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (4).

(13)

Για να αποφευχθεί η δηµιουργία αυθαίρετων διακρίσεων
µεταξύ των διαφόρων δηµόσιων φορέων ενός κράτους
µέλους, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται
αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το
25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων
ψήφου ανήκει σε δηµόσιο οργανισµό ή δηµόσιο φορέα δεν
θεωρούνται ΜΜΕ.

(14)

Για να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις, να
διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διοικητική επεξεργασία
των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η ιδιότητα της
ΜΜΕ, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων
δηλώσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων µε σκοπό την πιστοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών τους.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1.
ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28.
ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11.
ΕΕ C 372 της 9.12.1997, σ. 5.
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Πρέπει να προσδιοριστεί η σύνθεση του απασχολούµενου
προσωπικού που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον ορισµό
των ΜΜΕ. Με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των εναλλασσόµενων περιόδων κατάρτισης και εργασίας, κρίνεται σκόπιµο να µην συµπεριληφθούν για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων οι µαθητευόµενοι και οι σπουδαστές που έχουν συνάψει σύµβαση επαγγελµατικής κατάρτισης. Οµοίως, οι άδειες
µητρότητας ή οι γονικές άδειες δεν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό.
Οι διάφοροι τύποι επιχειρήσεων που ορίζονται ανάλογα µε
τις σχέσεις που διατηρούν µε άλλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν αντικειµενικά σε διαφορετικούς βαθµούς ενοποίησης.
Εποµένως, για τον υπολογισµό των ποσοτήτων που αντιπροσωπεύουν τη δραστηριότητά τους και την οικονοµική ισχύ
τους θα πρέπει να εφαρµόζονται διαφορετικοί όροι για κάθε
τύπο επιχείρησης,

β) να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να χρησιµοποιούν τις
τάξεις µεγέθους που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παραρτήµατος, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των κοινοτικών
χρηµατοδοτικών µέσων.
Άρθρο 2
Τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παραρτήµατος πρέπει να θεωρούνται ως ανώτατα όρια. Τα κράτη µέλη, η ΕΤΕπ
και το ΕΤΕ µπορούν να καθορίζουν κατώτερα όρια. Κατά την εφαρµογή ορισµένων πολιτικών τους, µπορούν επίσης να επιλέξουν την
εφαρµογή µόνο του κριτηρίου του αριθµού απασχολούµενων, εκτός
των τοµέων στους οποίους ισχύουν οι διάφοροι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 3
Η παρούσα σύσταση αντικαθιστά τη σύσταση 96/280/ΕΚ από την
1η Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Άρθρο 1

20.5.2003

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη µέλη, στην ΕΤΕπ και
στο ΕΤΕ.

1.
Η παρούσα σύσταση αφορά τον ορισµό των πολύ µικρών,
των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος χρησιµοποιείται
στις κοινοτικές πολιτικές που εφαρµόζονται µέσα στην Κοινότητα
και τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

Οι αποδέκτες της παρούσας σύστασης καλούνται να ενηµερώσουν
την Επιτροπή, το αργότερο έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, για τα
µέτρα που έχουν λάβει για να συµµορφωθούν προς την παρούσα
σύσταση και το αργότερο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2005 για τα
πρώτα αποτελέσµατα της εφαρµογής της.

2.
Συνιστάται στα κράτη µέλη καθώς και στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
(ΕΤΕ):

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2003.

α) να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του τίτλου I του παραρτήµατος για το σύνολο των προγραµµάτων τους τα οποία
προορίζονται για τις «επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους», τις
«µικρές επιχειρήσεις» ή τις «πολύ µικρές επιχειρήσεις»·

Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ I
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε µονάδα, ανεξάρτητα από τη νοµική της µορφή, που ασκεί οικονοµική δραστηριότητα, ως τέτοιες
νοούνται ιδίως οι µονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατοµικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά µια οικονοµική δραστηριότητα.
Άρθρο 2
Αριθµός απασχολούµενων και οικονοµικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων
1.
Η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
2.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
3.
Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια
ευρώ.
Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών
1.
«Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόµενη επιχείρηση κατά την έννοια της
παραγράφου 2 ή ως συνδεδεµένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.
2.
«Συνεργαζόµενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεµένες κατά την έννοια της
παραγράφου 3 και µεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: µια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από
κοινού µε µία ή περισσότερες συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).
Ωστόσο, µια επιχείρηση µπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, µη έχουσα δηλαδή συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, ακόµη και εάν
το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών,
και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, µεµονωµένα ή από κοινού, συνδεδεµένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 µε
την οικεία επιχείρηση:
α) δηµόσιες εταιρείες συµµετοχών, εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών προσώπων που
ασκούν συστηµατικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηµατικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε µια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα µη κερδοσκοπικού σκοπού·
γ) θεσµικοί επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων των ταµείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνοµες τοπικές αρχές µε ετήσιο προϋπολογισµό µικρότερο από 10 εκατοµµύρια ευρώ και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.
3.

«Συνδεδεµένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν µεταξύ τους µια από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε
αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε
άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων
αυτής της επιχείρησης.
Τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν
υπεισέρχονται άµεσα ή έµµεσα στη διαχείριση της εξεταζόµενης επιχείρησης, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που κατέχουν
µε την ιδιότητά τους ως µετόχων ή εταίρων.
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Συνδεδεµένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µέσω
µιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή µε τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν µια από τις εν λόγω σχέσεις µέσω ενός φυσικού προσώπου ή οµάδας φυσικών προσώπων που
ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τµήµα των δραστηριοτήτων
τους στην ίδια αγορά ή σε όµορες αγορές.
Ως όµορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αµέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.
4.
Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, µια επιχείρηση δεν µπορεί να θεωρηθεί
ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωµάτων ψήφου της ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, από έναν ή
περισσότερους δηµόσιους οργανισµούς ή δηµόσιους φορείς, µεµονωµένα ή από κοινού.
5.
Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά µε την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόµενης ή συνδεδεµένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν τα αριθµητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η
δήλωση αυτή µπορεί να υποβληθεί ακόµη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η
επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι µπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε µια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή µέσω φυσικών προσώπων ή οµάδας
φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγµατοποιούνται µε την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται
από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθµίσεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών και περίοδος
αναφοράς
1.
Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αριθµού απασχολούµενων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών
είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισµένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαµβάνονται υπόψη
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέµενης
αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έµµεσους δασµούς.
2.
Όταν, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των λογαριασµών και σε ετήσια βάση, µια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από
τα όρια τα σχετικά µε τον αριθµό απασχολούµενων ή τα χρηµατοοικονοµικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση
αυτή έχει ως αποτέλεσµα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της µεσαίας, µικρής ή πολύ µικρής επιχείρησης µόνον εάν
το φαινόµενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη.
3.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασµοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόµη, τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιµήσεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού
έτους.

Άρθρο 5
Ο αριθµός απασχολούµενων
Ο αριθµός απασχολούµενων ατόµων αντιστοιχεί στον αριθµό ετήσιων µονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθµό εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόµενη επιχείρηση ή για λογαριασµό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος.
Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι
εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσµατα των ΕΜΕ. Στον αριθµό απασχολούµενων περιλαµβάνονται:
α) οι µισθωτοί·
β) τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το
εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την
επιχείρηση.
Οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολούµενων. Η διάρκεια των αδειών µητρότητας ή των γονικών αδειών
δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισµός των στοιχείων της επιχείρησης
1.
Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε βάση τους λογαριασµούς αυτής της επιχείρησης.
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2.
Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται µε άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισµός των στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού απασχολούµενων, γίνεται µε βάση τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή —
εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιηµένους λογαριασµούς στους οποίους
περιλαµβάνεται και η εξεταζόµενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε
την εξεταζόµενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά
ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωµένης συµµετοχής, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που
ενδεχοµένως συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την εξεταζόµενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαµβάνονται ήδη στους λογαριασµούς βάσει ενοποίησης.
3.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση
προκύπτουν από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 %
των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται µε τις συνεργαζόµενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαµβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται µε την εξεταζόµενη επιχείρηση προκύπτουν
από τους λογαριασµούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιηµένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συνεργάζονται µε τις συνδεδεµένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται
ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαµβάνονται ήδη στους ενοποιηµένους λογαριασµούς σε αναλογία τουλάχιστον
ισοδύναµη µε το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4.
Όταν ο αριθµός απασχολούµενων δεδοµένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την εν λόγω επιχείρηση,
και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά µε τις επιχειρήσεις που συνδέονται µαζί της.
ΤΙΤΛΟΣ II
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7
Στατιστικές
Η Επιτροπή λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να παρουσιάζει τις στατιστικές που καταρτίζει σύµφωνα µε τις
παρακάτω τάξεις επιχειρήσεων:
α) 0 έως 1 απασχολούµενο άτοµο·
β) 2 έως 9 απασχολούµενα άτοµα·
γ) 10 έως 49 απασχολούµενα άτοµα·
δ) 50 έως 249 απασχολούµενα άτοµα.
Άρθρο 8
Παραποµπές
1.
Κάθε κοινοτική κανονιστική ρύθµιση ή κάθε κοινοτικό πρόγραµµα που θα τροποποιείται ή θα καταρτίζεται στο µέλλον και
θα αναφέρει τους όρους «ΜΜΕ», «πολύ µικρή επιχείρηση», «µικρή επιχείρηση» ή «µεσαία επιχείρηση» ή οποιονδήποτε άλλον παρόµοιο όρο, πρέπει να παραπέµπει στον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση.
2.
Κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, τα τρέχοντα κοινοτικά προγράµµατα που χρησιµοποιούν τον ορισµό ΜΜΕ
της σύστασης 96/280/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να παράγουν τα αποτελέσµατά τους και τα ευεργετήµατα υπέρ των επιχειρήσεων,
οι οποίες θεωρούντο ως ΜΜΕ κατά την κατάρτισή τους. ∆εν θίγονται οι νοµικές δεσµεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή βάσει
αυτών των προγραµµάτων.
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, οποιαδήποτε τροποποίηση, µέσα στα προγράµµατα αυτά, του ορισµού των ΜΜΕ µπορεί
να γίνει µόνον αν υιοθετηθεί ο ορισµός που περιέχεται στην παρούσα σύσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 9
Αναθεώρηση
Με βάση τον απολογισµό που θα πραγµατοποιηθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 σχετικά µε την εφαρµογή του ορισµού που
περιέχεται στην παρούσα σύσταση και λαµβανοµένων υπόψη ενδεχόµενων τροποποιήσεων του άρθρου 1 της έβδοµης οδηγίας
83/349/ΕΟΚ περί του ορισµού των συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή προσαρµόζει
στο αναγκαίο µέτρο τον ορισµό που περιέχεται στην παρούσα σύσταση, κυρίως δε τα όρια για τον κύκλο εργασιών και το
σύνολο του ισολογισµού, ώστε να συνεκτιµηθούν η υπάρχουσα πείρα και οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες στην Κοινότητα.
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Παράρτηµα III • Υπόδειγµα δήλωση̋

Ανακοίνωση της Επιτροπής
Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης
(2003/C 118/03)
Η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στην ενθάρρυνση της εφαρµογής της σύστασης 96/280/ΕΚ της Επιτροπής, της
3ης Απριλίου 1996, σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ (1).

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου είκοσι εκατοµµύρια
επιχειρήσεις στον οικονοµικό ευρωπαϊκό χώρο. Κύρια πηγή δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, επηρεάζουν καίρια
την ανταγωνιστικότητα. Η ικανότητά τους να επισηµαίνουν τις νέες ανάγκες των τελικών καταναλωτών καθώς και
των βιοµηχανικών παραγόντων, οι δυνατότητες τους σε θέµατα απορρόφησης νέων τεχνολογιών και η συµβολή
τους στην εκµάθηση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στην τοπική ανάπτυξη προσδιορίζουν πράγµατι τα
µελλοντικά οφέλη σε επίπεδο παραγωγικότητας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ικανότητά της να
επιτύχει τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβώνας. Εποµένως, η ευθύνη των εθνικών και
κοινοτικών διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης να θεσπίζουν πολιτικές για τις επιχειρήσεις λαµβάνοντας
υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τα ισχυρά σηµεία των εν λόγω κατηγοριών επιχειρήσεων, αποτελεί µείζον ζήτηµα.

Η διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόµοιων πολιτικών αποτελεί τον κύριο στόχο της νέας σύστασης της Επιτροπής
σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ. Ένας ακριβέστερος ορισµός θα αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Επίσης, ένας
ορισµός καλύτερα προσαρµοσµένος στις διάφορες υποκατηγορίες ΜΜΕ που θα συνεκτιµά τους διαφορετικούς
τύπους σχέσεων που υπάρχουν µεταξύ των επιχειρήσεων, θα συµβάλει στην τόνωση των επενδύσεων και της
καινοτοµίας στις ΜΜΕ και θα διευκολύνει τις εταιρικές σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων. Τα πλεονεκτήµατα αυτά
πρέπει να παγιωθούν και θα πρέπει επίσης να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να µη µπορούν οι επιχειρήσεις που δεν
παρουσιάζουν τα οικονοµικά χαρακτηριστικά ή τις δυσκολίες των πραγµατικών ΜΜΕ να ωφελούνται αδικαιολόγητα από τις δράσεις που προορίζονται για τις ΜΜΕ.

Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείµενο µίας εξαιρετικά εµπεριστατωµένης συνεννόησης µε τις οργανώσεις
επιχειρήσεων καθώς και µε τα κράτη µέλη και ειδικούς του κόσµου των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οµάδας για
τις επιχειρήσεις (2). Το προσχέδιο αποτέλεσε επίσης αντικείµενο δύο ανοικτών διαλόγων στο ∆ιαδίκτυο. Μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών που διήρκεσαν πάνω από ένα έτος, σχεδόν επιτεύχθηκε συναίνεση, παρά την ανοµοιογένεια των επιδιωκόµενων στόχων.

Η πλειονότητα των συµµετεχόντων εκτιµά ότι η εν λόγω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και αυτή η καλύτερη
προσαρµογή στην οικονοµική πραγµατικότητα θα πρέπει να συνοδευτεί από µία προσπάθεια των διοικήσεων να
απλουστεύσουν και να επιταχύνουν τη διοικητική επεξεργασία των φακέλων για τους οποίους απαιτείται η
ιδιότητα της πολύ µικρής, της µικρής ή της µεσαίας επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, το να έχουν τη δυνατότητα
οι επιχειρήσεις που το επιθυµούν να υποβάλουν µόνες τους περιεκτικές δηλώσεις, που θα µπορούν ενδεχοµένως
να τις συµπληρώνουν σε απευθείας σύνδεση, θεωρείται σύγχρονο και εύχρηστο µέσο που θα αποτελέσει επιπλέον
έναν πρακτικό «οδηγό χρήσης» για τις επιχειρήσεις.

Το έγγραφο που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελεί υπόδειγµα παρόµοιας δήλωσης. ∆εν έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα, ούτε ως προς τη χρήση του ούτε ως προς το περιεχόµενό του, ούτε για τις επιχειρήσεις
ούτε για τις διοικήσεις των κρατών µελών, αλλά αποτελεί ένα πιθανό παράδειγµα µεταξύ πολλών άλλων.
Ανάλογες δηλώσεις δεν αποτελούν αντικείµενο ελέγχων ή ερευνών που διενεργούνται στο πλαίσιο εθνικών ή
κοινοτικών διατάξεων.

Στο βαθµό που τα κράτη µέλη που θα χρησιµοποιήσουν τον ορισµό ΜΜΕ επιθυµούν να επιταχύνουν την
επεξεργασία των διοικητικών φακέλων, προφανώς και θα ήταν σκόπιµο µία παρόµοια δήλωση να µην αυξήσει
το συνολικό διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων, αλλά να αντικαταστήσει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό άλλες
αιτήσεις υποβολής στοιχείων που απαιτούνταν στο παρελθόν και να ενσωµατωθεί κατά προτίµηση στους φακέλους που αφορούν τις αιτήσεις συµµετοχής σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.
(1) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. . . .
(2) Απόφαση 2000/690/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεµβρίου 2000, περί της συστάσεως της οµάδας «πολιτική για τις
επιχειρήσεις» (ΕΕ L 285 της 10.11.2000, σ. 24).
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Για το σκοπό αυτό, µπορεί να χρησιµοποιείται η µορφή του υποδείγµατος που παρατίθεται στο παράρτηµα.
Επίσης, το υπόδειγµα µπορεί να συµπληρώνεται ελεύθερα όπως άλλωστε και να απλουστεύεται ή να προσαρµόζεται κατάλληλα προκειµένου να συνεκτιµώνται οι εθνικές πολιτιστικές συνήθειες σε διοικητικά θέµατα. Προκειµένου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή απλούστευση, θα ήταν προφανώς σκόπιµο ένα υπόδειγµα που έχει
αναπτυχθεί από ένα κράτος µέλος να χρησιµοποιείται το ίδιο σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες σε αυτό το
κράτος για τις οποίες απαιτείται η ιδιότητα της ΜΜΕ.
Προφανώς, επειδή στόχος της σύστασης είναι να προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε θέµατα ορισµού των
ΜΜΕ, θα ήταν αντιπαραγωγικό η χρησιµοποίηση ενός παρόµοιου υποδείγµατος να οδηγήσει σε αποκλίνουσες
ερµηνείες του εν λόγω ορισµού. Για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι κάθε άλλο υπόδειγµα
δήλωσης που θα έχει το ίδιο αντικείµενο θα πρέπει να συνεκτιµά όλες τις διατάξεις του κειµένου της σύστασης
όσον αφορά τον προσδιορισµό της ιδιότητας της πολύ µικρής, µικρής ή µεσαίας επιχείρησης της αιτούσας
επιχείρησης, κατά την έννοια της παρούσας σύστασης. ∆ιότι τελικά το κείµενο που καθορίζει τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις για την ιδιότητα της ΜΜΕ είναι η σύσταση και όχι η δήλωση.
Για το σκοπό αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι το προτεινόµενο υπόδειγµα δήλωσης βασίζεται στην έβδοµη οδηγία
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Οι επιχειρήσεις που πληρούν έναν
από τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο άρθρο της εν λόγω οδηγίας είναι πράγµατι συνδεδεµένες κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ορισµού των ΜΜΕ λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των όρων αυτών.
Είναι εποµένως σκόπιµο να γνωρίζουν αµέσως οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιηµένους
λογαριασµούς δυνάµει της εν λόγω οδηγίας του Συµβουλίου ότι είναι επίσης συνδεδεµένες κατά την έννοια του
ορισµού των ΜΜΕ. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τροποποίησης της εν λόγω οδηγίας που θα οδηγήσει σε
απόκλιση µεταξύ των δύο ορισµών, θα απαιτηθεί η κατάλληλη προσαρµογή του υποδείγµατος δήλωσης.
Λαµβανοµένων υπόψη των προθεσµιών για την έναρξη ισχύος τέτοιας ενδεχόµενης τροποποίησης, η προσαρµογή
αυτή θα µπορούσε να γίνει ταυτόχρονα µε την ενδεχόµενη µελλοντική τροποποίηση της σύστασης που αφορά τον
ορισµό των ΜΜΕ, κατ' εφαρµογή του άρθρου 9 του παραρτήµατός της.
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∆ιορθωτικό
∆ιορθωτικό τη̋ ανακοίνωση̋ 2003/C 118/03 τη̋ Επιτροπή̋ όσον
αφορά το επεξηγηµατικό σηµείωµα σχετικά µε του̋ τύπου̋
επιχειρήσεων που συνεκτιµώνται για τον υπολογισµό του αριθµού
των εργαζοµένων και των χρηµατοοικονοµικών ποσών.
(Επίσηµη Εφηµερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ C 118 τη̋ 20ή̋ Μαΐου 2003)
Στη σελίδα 8 τη̋ Επίσηµη̋ Εφηµερίδα̋, στο επεξηγηµατικό σηµείωµα
σχετικά µε του̋ τύπου̋ επιχειρήσεων που συνεκτιµώνται για τον
υπολογισµό του αριθµού των εργαζοµένων και των
χρηµατοοικονοµικών ποσών, στο σηµείο «Τύπο̋ 2: συνεργαζόµενη
επιχείρηση», οι δύο πρώτε̋ παύλε̋ του δεύτερου εδαφίου
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
― κατέχει ποσοστό συµµετοχή̋ ή δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο ή
ίσο του 25% σε αυτήν, ή η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό
συµµετοχή̋ ή δικαιωµάτων ψήφου µεγαλύτερο ή ίσο του 25% στην
αιτούσα επιχείρηση και
― οι επιχειρήσει̋ δεν είναι συνδεδεµένε̋ επιχειρήσει̋ κατά την
έννοια που περιγράφεται παρακάτω, πράγµα που σηµαίνει, µεταξύ
άλλων, ότι τα δικαιώµατα ψήφου τη̋ µια̋ στην άλλη δεν
υπερβαίνουν το 50% και
Η υποσηµείωση (3) διαγράφεται.
Στο πρώτο εδάφιο, πρώτη φράση, του σηµείου «Τύπο̋ 3: συνδεδεµένη
επιχείρηση», οι λέξει̋ «του κεφαλαίου ή» διαγράφονται.
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Declaration

Μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση
του ορισµού

Ένα̋ από του̋ κύριου̋ στόχου̋ του νέου ορισµού είναι να
εξασφαλιστεί ότι υποστήριξη παρέχεται µόνο στι̋ επιχειρήσει̋ εκείνε̋
που την έχουν πραγµατικά ανάγκη. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο
ορισµό̋ περιέχει µέτρα κατά τη̋ καταστρατήγηση̋ που έχουν
σχεδιαστεί έτσι ώστε από τα πλεονεκτήµατα των προγραµµάτων
υποστήριξη̋ των ΜΜΕ να επωφεληθούν οι πραγµατικέ̋ ΜΜΕ. Από την
άποψη αυτή, η απλοποιηµένη προσέγγιση του παρόντο̋ οδηγού δεν
πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να αιτιολογήσει τεχνητέ̋ εταιρικέ̋
δοµέ̋ που σκοπό έχουν να παρακάµψουν τον ορισµό.
Εποµένω̋, µια επιχείρηση η οποία έχει, για παράδειγµα, τρει̋
επενδυτέ̋ καθένα̋ από του̋ οποίου̋ κατέχει το 20 % του κεφαλαίου
τη̋ ή των δικαιωµάτων ψήφου τη̋ δεν θα θεωρηθεί ανεξάρτητη, αλλά
συνδεδεµένη µε έναν όµιλο επιχειρήσεων, εάν οι τρει̋ αυτέ̋
επιχειρήσει̋ είναι συνδεδεµένε̋ µεταξύ του̋ είτε απευθεία̋ είτε
µέσω µια̋ ή περισσότερων επιχειρήσεων (βλ. άρθρο 3 του ορισµού και
το παράδειγµα στη σ. 30).
Οι σχέσει̋ των επιχειρήσεων µέσω φυσικών προσώπων λαµβάνονται
επίση̋ υπόψη κατά τον υπολογισµό των στοιχείων µια̋ επιχείρηση̋
εάν:
― οι εν λόγω επιχειρήσει̋ συνδέονται µε το φυσικό πρόσωπο κατά
την έννοια του άρθρου 3 παράγραφο̋ 3 του ορισµού·
― δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά ή σε όµορε̋ αγορέ̋ (βλ. στο
άρθρο 3 παράγραφο̋ 3 περιλαµβάνεται ο ορισµό̋ τη̋ «όµορη̋
αγορά̋»).

