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«Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  
(α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην 
Μικρομεσαίας Επιχείρησης[4] (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει 
τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για 
ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που 
δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της 
πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη 
δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το 
ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων 
ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που 
θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) 
προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του 
εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει 
ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, 
και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο, 
  
(β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα 
μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην 
ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, 
όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα 
κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού 
κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον 
επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει 
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως 
εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω 
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συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας 
διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη 
έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει 
ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ, 
  
(γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού 
δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της, 
  
(δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση 
διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη 
σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 
υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης· 
  
(ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα 
τελευταία δύο έτη: 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι 
υψηλότερος του 7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 
επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0. 

 


