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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ_4 

ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

Α) Πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε: ε επηρείξεζε γηα ηελ νπνία ζπληξέρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (πιελ ΚΚΔ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη 

ηξηεηία απφ ηε ζχζηαζή ηεο ή, φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα γηα ελίζρπζε ρξεκαηνδφηεζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ΚΚΔ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη επηαεηία απφ ηελ πξψηε εκπνξηθή ηεο 

πψιεζε, ε νπνία πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

θαηφπηλ ειέγρνπ κε ηε δένπζα επηκέιεηα απφ ηνλ επηιεγκέλν ελδηάκεζν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νξγαληζκφ), φηαλ έρεη απνιεζζεί πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ εγγεγξακκέλνπ ηεο θεθαιαίνπ ιφγσ 

ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. Απηφ ηζρχεη φηαλ απφ ηελ αθαίξεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ απφ 

ηα απνζεκαηηθά (θαη φια ηα άιια ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη ελ γέλεη σο κέξνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο) πξνθχπηεη αξλεηηθφ ζσξεπηηθφ πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ν φξνο «εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο» παξαπέκπεη εηδηθφηεξα ζηα είδε εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξάξηεκα I ηεο νδεγίαο 2013/34/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (1) θαη 

ν φξνο «θεθάιαην» πεξηιακβάλεη, ελδερνκέλσο, θαη θάζε δηαθνξά απφ έθδνζε ππέξ ην άξηην· 

 

β) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε 

γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο (πιελ ΚΚΔ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηξηεηία απφ ηε ζχζηαζή ηεο ή, 

φζνλ αθνξά ηελ επηιεμηκφηεηα γηα ελίζρπζε ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ΚΚΔ 

πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη επηαεηία απφ ηελ πξψηε εκπνξηθή ηεο πψιεζε, ε νπνία πιεξνί ηα 

θξηηήξηα γηα επελδχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηφπηλ ειέγρνπ κε ηε 

δένπζα επηκέιεηα απφ ηνλ επηιεγκέλν ελδηάκεζν ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ), εθφζνλ έρεη 

απνιεζζεί πάλσ απφ ην ήκηζπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, φπσο εκθαίλεηαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

εηαηξείαο, ιφγσ ζπζζσξεπκέλσλ δεκηψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ν φξνο 

«εηαηξεία ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα κέιε έρνπλ απεξηφξηζηε επζχλε γηα ηα ρξέε ηεο 

εηαηξείαο» παξαπέκπεη εηδηθφηεξα ζηα είδε εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα II ηεο 

νδεγίαο 2013/34/ΔΔ· 

 

γ) εάλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πνπ ππάγεηαη ζε ζπιινγηθή πησρεπηηθή δηαδηθαζία ή πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ηε δηέπεη φζνλ αθνξά ηελ ππαγσγή ηεο ζε ζπιινγηθή 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία κεηά απφ αίηεκα ησλ 

πηζησηψλ ηεο· 

 

δ) εάλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε πνπ έρεη ιάβεη ελίζρπζε δηάζσζεο θαη δελ έρεη αθφκε 

απνπιεξψζεη ην δάλεην ή ιχζεη ηε ζχκβαζε εγγχεζεο ή πνπ έρεη ιάβεη ελίζρπζε αλαδηάξζξσζεο 

θαη ππφθεηηαη αθφκε ζε ζρέδην αλαδηάξζξσζεο· 

 

ε) εάλ πξφθεηηαη γηα άιιε επηρείξεζε εθηφο ΚΚΔ, εθφζνλ ηα ηειεπηαία δχν έηε: 

1) ν δείθηεο ρξένπο πξνο ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη πςειφηεξνο ηνπ 7,5 θαη 
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2) ν δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο (EBITDA interest 

coverage ratio) είλαη θάησ ηνπ 1,0. 

Ζ εμέηαζε κηαο επηρείξεζεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ απηή είλαη πξνβιεκαηηθή, γίλεηαη ζε επίπεδν 

εληαίαο επηρείξεζεο (αηηνχζα επηρείξεζε θαη ηπρφλ ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο), 

αλεμάξηεηα αλ πθίζηαηαη γηα απηέο ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ) 

 

Β) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί εάλ κία επηρείξεζε είλαη 

πξνβιεκαηηθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ζεκείν 18  ηνπ Θαλ. 651/2014 θαη πξέπεη 

λα πξνζθνκηζζνχλ αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 

1. Τθηζηάκελε ΚΚΔ θάησ ηεο ηξηεηίαο αηνκηθήο κνξθήο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, φηη δελ έρεη θάλεη αίηεκα γηα ππαγσγή 

ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΠηΘ, εθφζνλ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ 

έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

2. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αηνκηθήο κνξθήο αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε 

βηβιία Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φηη δελ έρεη θάλεη αίηεκα γηα ππαγσγή 

ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΠηΘ, εθφζνλ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ 

έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία 

b. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ηζνινγηζκνχο ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. Απφ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα 

ιακβάλεηαη ζαλ Δγγεγξακκέλν Θεθάιαην ην χλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ηζνινγηζκνχ θαη ζαλ 

Απψιεηεο νη Εεκίεο βάζε Θ.Α.Υ.(Κφλν γηα κεγάιεο επηρ.) 

  

3. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αηνκηθήο κνξθήο αλεμαξηήηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε 

βηβιία φρη Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 

δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη 

δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο φηη δελ έρεη θάλεη αίηεκα γηα ππαγσγή 

ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99 ΠηΘ, εθφζνλ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ 

έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία 
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 b. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ Βεβαίσζε έλαξμεο 

επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Αξρή (Γ.Ο.Τ.) θαη   Γειψζεηο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο Δ3 ησλ ηξηψλ  ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  ή φζσλ εμ απηψλ 

ππάξρνπλ. (Κφλν γηα κεγάιεο επηρ.) 

 

4. Τθηζηάκελε ΚΚΔ θάησ ηεο ηξηεηίαο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

b. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

c. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

άξζξνπ 106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο 

επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

5. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο αλεμαξηήηνπ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

b. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή  

c. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

άξζξνπ 106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο 

επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

d. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ηζνινγηζκνχο ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. Απφ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία ζα 

ιακβάλεηαη ζαλ Δγγεγξακκέλν Θεθάιαην ην χλνιν ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ Ηζνινγηζκνχ θαη ζαλ 

Απψιεηεο νη Εεκίεο βάζε Θ.Α.Υ.  

 

6. Ινηπέο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο άιιεο λνκηθήο κνξθήο πιελ αηνκηθήο αλεμαξηήηνπ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο κε βηβιία φρη Γ θαηεγνξίαο: 

a. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή 

εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή 

b. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη/ή  
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c. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

άξζξνπ 106ηα ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα νχηε ζε θαζεζηψο πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Πησρεπηηθνχ Θψδηθα θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηεο 

επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη  

d. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εδαθίνπ (α) ή (β)  ηνπ σο άλσ ζεκείνπ ην πην πξφζθαην 

θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο  ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, καδί κε ηα 

αληίζηνηρα ΦΔΘ  δεκνζίεπζεο  φπνπ  απηή πξνβιέπεηαη  θαη   Γειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

Δ3 ησλ ηξηψλ  ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  ή φζσλ εμ απηψλ ππάξρνπλ. 

 

7. Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζα δειψλνπλ ππεπζχλσο φηη: «Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη 

ελίζρπζε δηάζσζεο ή αλαδηάξζξσζεο, ή ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ελίζρπζε δηάζσζεο αιιά έρεη 

απνπιεξψζεη ην δάλεην θαη έρεη ιχζεη ηε ζχκβαζε εγγχεζεο ή ε επηρείξεζε έρεη ιάβεη ελίζρπζε 

αλαδηάξζξσζεο ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί.». 

 

Σα στοιχεία των λογαριασμών που αναυέρονται, παρουσιάζονται σύμυωνα με το 

Ν.4308/2014 (Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα - ΕΛΠ). 

 


