
 

 

Οριζόντια εφαρμογή του ορισμού της ενιαίας οικονομικής 
οντότητας - Οδηγοί Αξιολόγησης των καθεστώτων στήριξης για 

έλεγχο της προβληματικότητας των επιχειρήσεων 

 

Η Διοίκηση του ΣΒΕ με επιστολή της, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, προς τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, ζήτησε να εξεταστεί η 
δυνατότητα οριζόντιας εφαρμογής του ορισμού της ενιαίας οικονομικής οντότητας κατά 
τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και περαιτέρω διευκρίνισης 
στους υφιστάμενους Οδηγούς Αξιολόγησης των καθεστώτων στήριξης για έλεγχο της 
προβληματικότητας των επιχειρήσεων. 

Επιχειρηματολογώντας στην επιστολή της, η Διοίκηση του ΣΒΕ, αναφέρει ότι σύμφωνα 
με το ΓΑΚ (Κανονισμός ΕΕ 651/2014), τόσο το μέγεθος όσο και η προβληματικότητα 
των επιχειρήσεων, εξετάζονται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και πιο συγκεκριμένα 
αναφέρεται ο όρος «ενιαία οικονομική μονάδα». Επιπλέον, με βάση τον ίδιο 
Κανονισμό, διατυπώνεται σαφώς, ότι μια επιχείρηση είναι προβληματική, εφόσον δεν 
είναι ικανή να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της με δικούς της οικονομικούς πόρους 
ή με πόρους που εξασφαλίζει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους και τους πιστωτές της. 

Σύμφωνα μάλιστα με ενημερωτικό έντυπο που έχει εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία 
Κρατικών Επενδύσεων (ΕΥΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης), η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται 
με βάση, (α) το μέγεθος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και, (β) τη μορφή της 
επιχείρησης. Επίσης, γίνεται σαφές ότι στα στοιχεία συνυπολογίζονται και τα στοιχεία 
από επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες (όμιλος επιχειρήσεων) με 
την υπό εξέταση επιχείρηση.  

Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν.4399/16 (άρθρο 4 – Γενικοί κανόνες χορήγησης των 
ενισχύσεων) εφαρμόζεται ο κανόνας του ενιαίου επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 14 παρ. 
13 εδ. α΄ Γ.Α.Κ.), σύμφωνα με το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο επενδυτικό σχέδιο 
και κάθε αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου) 
περιλαμβανομένων και των συνδεδεμένων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ενώ 
ελέγχεται παράλληλα η ύπαρξη άλλων επενδυτικών σχεδίων του φορέα ή 
συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στον παρόντα ή σε προηγούμενους 
αναπτυξιακούς νόμους. 

Παρόλα αυτά, στα καθεστώτα του ν.4399/2016 υπάρχει η αντίφαση ότι, ενώ το μέγεθος 
και τα στοιχεία μιας επιχείρησης εξετάζονται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όταν 
γίνεται ο έλεγχος της προβληματικότητας μιας επιχείρησης, τότε αυτή ελέγχεται σε 
επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης με αποτέλεσμα να οδηγεί σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα σχετικά με την οικονομική επιφάνεια μιας επιχείρησης. 

 


