1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, εστίαση,
Εκπαίδευση»
Το πρόγραμμα αποτελεί μια νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης με ποσοστό 50% του συνολικού
προϋπολογισμού για την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων βελτιώνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για
εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής,
ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων: 24 Μήνες
ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 6 Φεβρουαρίου 2019
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
Μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα του Οδηγού.
Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής
υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
-Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
-Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
-Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5
ΕΜΕ
Επιλέξιμοι Κλάδοι
 Λιανικό Εμπόριο
 Παροχή υπηρεσιών εστίασης
 Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής,
τεχνικής, επαγγελματικής)
 Παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα
 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλοντας Χώρος με στόχο:
-εξοικονόμηση ενέργειας
-αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
-διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού για:
-εξοικονόμηση ενέργειας
-αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
-προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 Μεταφορικά μέσα, συγκεκριμένα:
-μέχρι 25.000€ και έως 30% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και της εστίασης
-έως 100% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις της εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας
 Ψηφιακή προβολή
 Πιστοποίηση υπηρεσιών-διαδικασιών
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό
 Αμοιβή συμβούλου για υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι
σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη
διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»
Το πρόγραμμα αποτελεί μια νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης με ποσοστό από 50% έως 65% του
συνολικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά,
επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 6 Φεβρουαρίου 2019
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ κατά το έτους που προηγείται της υποβολής
του επενδυτικού σχεδίου.
Μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα του Οδηγού.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ.
Επιδοτείται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων
Η κατάθεση των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού.
Επιλέξιμοι Κλάδοι
 Αγροδιατροφή/Βιομηχανία
Τροφίμων
 Ενέργεια
 Εφοδιαστική Αλυσίδα




Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υγεία
Υλικά-Κατασκευές
Περιβάλλον

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα
 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη
λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της
 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-ετικέτας-Branding
 Eγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες-τεχνικές μελετών
 Μεταφορικά μέσα
 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό
Κυριότερες Κατηγορίες Βαθμολογίας
 αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (min 2 EME έως max 22 ΕΜΕ)
 αριθμός κερδοφόρων χρήσεων (min 0 κερδοφόρες χρήσεις έως max 3 κερδοφόρες χρήσεις)
 τρόπος και βαθμός κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής
 ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας τριετίας σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών
 συμμετοχή επιχείρησης σε διαγωνισμού ή/και βραβεύσει
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την 19 Δεκεμβρίου 2018.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι
σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη
διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα.

3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων
σας. Με παραπάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να σχεδιάσουμε τις
απαραίτητες στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων χαρακτηρίζονται από τις συγκεκριμένες στρατηγικές επενδυτικές στρατηγικές που
ακολουθούν και επενδύουν αναλόγως, όπως:

 Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας  Με διαφορετικές αποδόσεις ή ρευστοποιήσεις.
επιχείρησης (π.χ. στάδια σποράς, εκκίνησης,  Με συγκεκριμένα ποσά επένδυσης (π.χ. <500χιλ.
ανάπτυξης, κλπ.).
ευρώ, 500χιλ.-1εκ. ευρώ, >1εκ. ευρώ, κλπ.).
 Σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. αθλητισμού,  Με ενεργό συμμετοχή στην διοίκηση της
βιομηχανικού, κλπ.).
εταιρείας ή όχι.
 Σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.
Όμως, κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετικό τύπο χρηματοδότησης ο οποίος έρχεται με διαφορετικούς όρους και
προϋποθέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι 10 πιθανοί τρόποι που μπορείτε να πάρετε χρηματοδότηση:
Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels ή Angel Investors):
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι εξαιρετικά εύπορη ιδιώτες που επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των πλεοναζόντων
κεφαλαίων τους σε νέες επιχειρήσεις. Συχνά, οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικά δραστήριοι στον επιχειρηματικό κόσμο
και για τον λόγο αυτό επιδιώκουν διαπραγματεύσεις με ΜΜΕ επιχειρήσεις ώστε να παρέχουν κεφάλαια και παράλληλα να
έχουν συμβουλευτική θέση σε αυτήν.
Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital):
Τα κεφάλαια σποράς είναι τα αρχικά κεφάλαια που χρησιμοποιούνται κατά την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Συνήθως
λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για ένα συμμετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρηση, αν και με λιγότερο επίσημες συμβατικές
διευκολύνσεις από την κανονική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Επειδή οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων
βλέπουν τα κεφάλαια σποράς ως μια επένδυση "σε κίνδυνο", ενδέχεται να περιμένουν μια επιχείρηση να εγκατασταθεί
περισσότερο προτού προβούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις – χρηματοδότησης.
«Ταμεία Ανάπτυξης» (Growth Funds):
Οι εταιρείες, «ταμεία ανάπτυξης», διατηρούν διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με πρωταρχικό στόχο την ελάχιστη
ή σχεδόν καθόλου πληρωμή μερισμάτων. Συνήθως, τέτοια χαρτοφυλάκια αποτελούνται από εταιρείες με ρυθμούς
ανάπτυξης άνω του μέσου όρου που επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε επέκταση, εξαγορές ή/και έρευνα και ανάπτυξη.
Παράλληλα, πολύ συχνά προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με σαφώς υψηλότερο κίνδυνο.
Υβριδικά κεφάλαια (Mezzanine Financing):
Η χρηματοδότηση μέσω «Mezzanine» είναι ένα υβριδικό μέσο χρηματοδότησης δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου, το
οποίο δίνει στον δανειστή το δικαίωμα μετατροπής του κεφαλαίου σε εταιρική συμμετοχή, σε περίπτωση αθέτησης των
όρων δανειοδότησης. Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης τείνει να συμπληρώνεται με ελάχιστη επιμέλεια του δανειστή και
ελάχιστη ή καμία εγγύηση εκ μέρους του δανειολήπτη. Περαιτέρω είναι ευρέως γνωστός τρόπος χρηματοδότησης ενός
συμβολαίου, όπου μια εταιρεία αναζητά κεφάλαια για την εκπλήρωση ενός έργου με εγγυημένη την αποπληρωμή του
δανεισμού.
Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια (Convertible Bonds):
Ένας αναδυόμενος και ωριμασμένος, πλέον, τρόπος δανεισμού είναι η μετατρέψιμη ομολογία. Πρόκειται για ένα ποσό
δανεισμού που μπορεί να μετατραπεί σε ένα προκαθορισμένο ποσό των ιδίων κεφαλαίων μιας υποκείμενης εταιρείας σε
ορισμένες χρονικές στιγμές κατά την διάρκεια της ζωής της ομολογίας. Είναι μια ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης για τις
εταιρείες και είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για εταιρείες με προφίλ υψηλού κινδύνου / απόδοσης.
«Ιδιωτικά Κεφάλαια ή Τοποθετήσεις» (Private Placements):
Πρόκειται για μια ιδιωτική αύξηση κεφαλαίου που συνεπάγεται την πώληση τίτλων/μετοχών σε σχετικά μικρό αριθμό
επιλεγμένων επενδυτών. Οι επενδυτές συμμετέχουν σε «ιδιωτικές τοποθετήσεις» μπορούν να είναι μεγάλες τράπεζες,

αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες ή/και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η βασική διαφορά με μια δημόσια αύξηση
κεφαλαίου είναι ότι η πώληση των μετοχών/τίτλων δεν είναι ανοικτή προς οποιαδήποτε επενδυτή.
«Οικογενειακοί Οίκοι» (Family Offices):
Τα «οικογενειακά γραφεία/οίκοι» είναι ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που
εξυπηρετούν επενδυτές εξαιρετικά υψηλού επιπέδου (ultra-high-net-worth). Διαφέρουν από τις παραδοσιακές
επιχειρήσεις διαχείρισης πλούτου, δεδομένου ότι προσφέρουν μια συνολική εξωτερική λύση στην διαχείριση της
οικονομικής και επενδυτικής πλευράς ενός εύπορου ατόμου ή οικογενείας. Για παράδειγμα, πολλά τέτοια «γραφεία»
προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς πλούτου, φορολογικές υπηρεσίες, φιλανθρωπικά δάνεια, κλπ.
Αναπτυσσόμενες Αγορές (Growth Markets):
Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τις «startup» εταιρείες σε μια νέα βιομηχανία, τα προϊόντα αρχίζουν να είναι
πιο διαφοροποιημένα και οι αγορές εισέρχονται στο στάδιο ανάπτυξης. Οι αναπτυσσόμενες αγορές ή οι αγορές ταχείας
ανάπτυξης υπάρχουν όταν το μέγεθος της αγοράς συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλό ρυθμό και έχει κύριο χαρακτηριστικό
την απόκτηση νέων πελατών. Ορισμένα καλά παραδείγματα αγορών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είναι οι
εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα, ηλιακή ενέργεια, κλπ., όπου επιτυγχάνουν συνολική αύξηση πωλήσεων κατά
τουλάχιστον 20% ετησίως για τα τελευταία 3 χρόνια.
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB):
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ», έχει ως στόχο την χρηματοδότηση εταιρειών ή/και
έργων, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, από το πολύ πρώιμο στάδιο (ιδέας) εταιρειών έως και τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις που θέλουν να επιτύχουν αποτελεσματική επέκταση. Θεμελιώδης κίνητρο για την επένδυση όλων των
έργων/επιχειρήσεων είναι η προώθηση της πράσινης ενέργειας, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Βοηθητικοί παράγοντες της «EIB» είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών
Συμβούλων και η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων. Η ελάχιστη δυνατή επένδυση ανέρχεται σε 7,5€ εκ.
Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης:
Αντιθέτως, εάν είστε ερευνητής ή επιστήμονας ή νεοφυής επιχειρηματίας και πιστεύετε ότι το προϊόν σας μπορεί να κάνει
την διαφορά και να συνεισφέρει μια πραγματική καινοτομία, τότε υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως είναι τα Fast Track to Innovation (FTI), SME Instrument, κλπ., τα οποία εντάσσονται στα
πρόγραμμα «Horizon 2020», «Interreg 2014-2020», κλπ..

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
- Είστε επιχείρηση με ανάγκη από επιπλέον - Είστε βιομηχανική ή ξενοδοχειακή επιχείρηση και θέλετε
επενδυτικά κεφάλαια;
να επεκταθείτε ή να υλοποιήσετε συμβόλαια πελατών
σας;
Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη
των στόχων σας. Με παραπάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας
και να σχεδιάσουμε τις απαραίτητες στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
επιχείρησης.
Το τμήμα Strategic Deals (Στρατηγικές Συμφωνίες) της Ατλαντίς παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την σύνδεση
όλων των τύπων επιχειρήσεων (βιομηχανικές, λιανικού εμπορίου, νεοφυής, ερευνητικές κλπ.) με πηγές ιδιωτικής
χρηματοδότησης, όπως αυτές είναι οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), οι επενδυτικοί
άγγελοι (Business Angels), οι στρατηγικοί επενδυτές (λ.χ. Private Equity, European Investment Bank, κα.) καθώς
και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω Εθνικών (π.χ. Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (π.χ. Horizon
2020, Interreg 2014-2020, κλπ.) Προγραμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε αναπτύξει και τυποποιήσει μια
μεθοδολογία προσέγγισης των πηγών χρηματοδότησης, που απευθύνεται σε όλες τις ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις.
Οι υπηρεσίες του τμήματος εστιάζουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη συμβουλευτική υποστήριξη για την
εύρεση κατάλληλης πηγής χρηματοδότησης, είναι οι εξής:
Στρατηγικός Σχεδιασμός:
 Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση
επιχειρηματικού σχεδίου (business plans)
και έρευνα αγοράς
 Ανάλυση σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και
κινδύνων
 Υποβολή προτάσεων σε εθνικά - κρατικά
και
ευρωπαϊκά
προγράμματα
επιχορήγησης.

Συμβουλευτική Υποστήριξη:
 Επιχειρηματική
ανάπτυξη
–
λήψη
αποφάσεων
 Αποτίμηση αξίας επιχειρήσεων
 Καθοδήγηση
και
υποστήριξη
σε
διαπραγματεύσεις
 Προετοιμασία επενδυτικής παρουσίασης σε
πιθανούς επενδυτές
 Ανάλυση χρηματοδοτικών πηγών

Για την ευόδωση των προσπαθειών μας συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε διαρκώς τους πελάτες μας ώστε να
έχουν πλήρη επενδυτική ετοιμότητα και να μπορούν να στραφούν σε ιδιώτες θεσμικούς, στρατηγικούς καθώς
και ιδιώτες επενδυτές για την εύρεση χρηματοδότησης.

5. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Ν.4469/2017
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών είναι να δώσει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους
ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα προς όλους τους φορείς, χωρίς να
χρειάζεται να ακολουθήσουν την χρονοβόρα δικαστική διαδικασία. Δηλαδή, δίνεται η ευκαιρία να ρυθμιστούν οφειλές προς
τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες μέσω μιας
ολοκληρωμένης και τυποποιημένης διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή μακριά από τις
αίθουσες των δικαστηρίων και με συντονισμό από εξειδικευμένο διαμεσολαβητή.

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Στον νόμο εντάσσεται κάθε φυσικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηματική ή/και εμπορική δραστηριότητα
και έχει πτωχευτική ικανότητα καθώς και κάθε νομικό
πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα με φορολογική
κατοικία στην Ελλάδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διαδικασία υλοποιείται μέσω της ειδικής
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία διενεργεί
ηλεκτρονικά όλη την διαδικασία, βήμα-βήμα,
μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και χρόνο τόσο για
τους πιστωτές όσο και για τον οφειλέτη. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται έως και 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, εντάσσεται στην
διαδικασία εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
1. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 πρέπει να
υπάρχει/ουν:
• Οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση
τουλάχιστον 90 ημερών, ή
η
• Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016
προς όποια τράπεζα, ή
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες, ή
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ασφαλιστικά
Ταμεία, ή
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (περιλαμβανομένων ΟΤΑ), ή
• Βεβαιωμένες μη πληρωμές επιταγών εκδόσεων του
λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, ή
• Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρους του
προσώπου.
2. Συνολικές οφειλές προς ρύθμιση που ξεπερνούν το
ποσό των 20.000 ευρώ. Ωστόσο, για λιγότερες
οφειλές υπάρχει ανάλογη διαδικασία με ευνοϊκές
προβλέψεις του νόμου.
3. Να πληρείται το εξής κριτήριο:
• Για απλογραφικά λογιστικά βιβλία, σε ένα
τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη (2016-20172018), να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
• Για διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, σε ένα
τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη (2016-20172018), να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή/και θετική καθαρή
θέση.

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Οι οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνουν όλες τις
οφειλές σε οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες
προέρχονται είτε από την άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη
αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται
από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία απαραίτητη
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
οφειλέτη.
Εξαιρέσεις:
• Οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2018.
• Πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις:
i. δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το
ποσό των 500.000€ και ποσοστό 1,5% του
συνολικού χρέους του οφειλέτη, και
ii. δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των
5.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού
χρέους του οφειλέτη.
• Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις εμπίπτουν στην
ανωτέρω εξαίρεση (i) και υπερβαίνουν αθροιστικά
την εξαίρεση (ii), τότε οι πιστωτές με τις μικρότερες
απαιτήσεις δεν συμμετέχουν στην διαδικασία και
δεν δεσμεύονται από την σύμβαση αναδιάρθρωσης
οφειλών έως τη συμπλήρωση του ποσοστού 15% ή
του ποσού των 5.000.000€. Οι λοιποί πιστωτές,
ακόμα και εάν οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν την
εξαίρεση (ii), συμμετέχουν κανονικά στην
διαδικασία.
• Δεν υπάγονται στο νόμο απαιτήσεις από ανακτήσεις
κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των
σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Με τις διατάξεις του νόμου καθορίζεται μια διαφορετική διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων
επαγγελματιών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσονται στο
αμιγές πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, η
αναγκαιότητα που επιβάλλεται από την καθημερινή πρακτική και το κενό του νομοθετικού πλαισίου, κατέστησε
απαραίτητη τη θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας που να καλύπτει και τις ανάγκες ελάφρυνσης αυτών των
επαγγελματιών. Για το λόγο αυτό, για τους οφειλέτες με χρέη έως και 300.000 ευρώ (ανά φορέα) θα
ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν
προ-τυποποιημένες λύσεις. Ενώ, για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ (ανά φορέα) ακολουθείται μια
εξατομικευμένη διαδικασία με την προσκόμιση ειδικότερων δικαιολογητικών. Συμπερασματικά, οι προτάσεις του
Δημοσίου και των Ταμείων οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής οφειλής,
προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120
μηνιαίες δόσεις (10 έτη).
ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
 Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς επενδυτικών υπηρεσιών, υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων
ιδρυμάτων και πάροχοι που λειτουργούν στην Ελλάδα.
 Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίας, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι
διαχειριστές αυτών και Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: έχουν υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου
4307/2014 ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή/και εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί
σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κλπ.).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί ενεργά και με εξαιρετική επιτυχία στην διευθέτηση κόκκινων δανείων
στο παρελθόν, είναι σε θέση να υποστηρίξει με εξειδικευμένους συνεργάτες την προετοιμασία, τον συνολικό σχεδιασμό, τη
μελέτη και τις διαπραγματεύσεις προς την επίτευξη της συμφωνίας ρύθμισης των οφειλών σας.

6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ































ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πλήρη στοιχεία επιχείρησης.
Κατάλογος όλων των πιστωτών της επιχείρησης και
αναλογών ποσών ανά οφειλέτη.
Κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και
αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική τους αξία.
Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων
που είναι εγγεγραμμένα στα περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης.
Πλήρη στοιχεία κάθε συν-οφειλέτη και τυχόν εγγυητή.
Δήλωση για τυχόν μεταβίβαση ή επιβάρυνση
περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας που έγινε τα
τελευταία 5 έτη.
Αναλυτικά στοιχεία κάθε συνδεδεμένου νομικού
προσώπου από το έτος 2012 και εφεξής, καθώς και πλήρη
στοιχεία
περιουσιακών
στοιχείων
που
τυχόν
μεταβιβάστηκαν από την εταιρία ή τους συν-οφειλέτες
στα συνδεδεμένα πρόσωπα.
Κατάλογος προσώπων που αμείβονται από την εταιρία και
τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτή,
καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους
τελευταίους 24 μήνες.
Δήλωση φορολογίας νομικών οντοτήτων των τελευταίων 5
ετών.
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (Ε3) των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών
των τελευταίων 5 φορολογικών ετών.
Δήλωση στοιχείων Ε9 εφόσον προβλέπεται.
Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον
προβλέπεται.
Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική
Διοίκηση και προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι
οποίες να έχουν εκδοθεί εντός των 3 τελευταίων μηνών.
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του
νόμου 4308/2014 των τελευταίων 5 ετών.
Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων
λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής
λογιστικής.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του
Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από
το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρίας από το ΓΕΜΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Προέδρου
του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Μελέτη βιωσιμότητας αναδιάρθρωσης κεφαλαίων,
εφόσον προβλέπεται.
Εκτίμηση ακίνητης και κινητής περιουσίας από
πιστοποιημένο εκτιμητή, εφόσον προβλέπεται.

















ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη.
Πλήρη στοιχεία τυχόν συν-οφειλετών που υποβάλλουν την
αίτηση από κοινού.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των ποσών
που οφείλει ανά πιστωτή.
Ε1 έγγραφα των τελευταίων (3) τριών ετών.
Ε3 έγγραφα των τελευταίων (3) τριών ετών.
Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. –
πράξη προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής και των (5)
πέντε τελευταίων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.
Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (Α ΓΗΣ), εφόσον
προβλέπεται.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη.
Χρηματ/κες καταστάσεις βάσει του αρ. 16 του ν. 4308/2014
των τελευταίων (5) ετών, εφόσον προβλέπεται.
Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων
λογαριασμών, εφόσον προβλέπεται.
Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
Υπεύθυνη
δήλωση
παράθεσης
των
ανεξόφλητων
υποχρεώσεων όπου υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών που να βεβαιώνει
ότι δεν έχει εκδοθεί για τον οφειλέτη οριστική δικαστική
απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού
συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010.

Το Δημόσιο ή/και το ΚΕΑΟ δύναται να ζητήσουν την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών, τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του
οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της πρότασης ρύθμισης από αυτούς, δίνοντας εύλογο διάστημα συλλογής αυτών.

7. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
Ν.4469/2017

Ανοίγει και πάλι η «ομπρέλα» του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος παρατείνεται και εντάσσονται σε αυτόν
περισσότερες επιχειρηματικές οφειλές, ενώ η τροπολογία λύνει το πρόβλημα των στεγαστικών δανείων που
είχαν οι έμποροι, τα οποία θα εξαιρεθούν, χωρίς να μπλοκάρει η ρύθμιση.
Παράλληλα, το Υπουργείο εξετάζει το σχέδιο επέκτασης του εξωδικαστικού μηχανισμού για τα φυσικά
πρόσωπα, όσων δεν έχει συμπεριλάβει. Το πλαίσιο αυτό εντάσσεται πλήρως στην Ευρωπαϊκή οδηγία που θα
ψηφιστεί το Μάϊο του 2019, και θα πρέπει να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι σημαντικότερες αλλαγές/βελτιώσεις είναι οι εξής:
1. Παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστική ρύθμισης
οφειλών του Νόμου 4469/2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 (από 31η Δεκεμβρίου 2018, όπως ίσχυε).
2. Αυξήθηκε το όριο των συνολικών προς ρύθμιση οφειλών για τις οποίες τηρείται η απλοποιημένη διαδικασία
από 50.000€, σε 300.000€.
3. Πλέον, παρέχεται σε κάθε πιστωτή η δυνατότητα να εξαιρέσει από την διαδικασία ρύθμισης απαιτήσεις σε
βάρος του οφειλέτη που δεν προήλθαν από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
4. Εάν μια σύβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ακυρωθεί, η ακύρωση αυτή δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση
πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους
αναδιάρθρωσης.
5. Οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες αντιπροσωπεύουν 15% επί του συνόλου των χρεών
τους και οφειλέτες που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, όταν οι τελευταίοι ήταν ιδιώτες
πιστωτές, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δημόσιο και Ταμεία.
6. Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και τα Ταμεία καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαπραγμάτευσης αναβάλλεται υποχρεωτικά η συζήτηση της ποινικής υπόθεσης στο ακροατήριο εις
βάρος του οφειλέτη για παράβαση των διατάξεων του νόμου 1882/1990 και του αναγκαστικού νόμου
86/1967 και αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων.
7. Βασική αλλαγή στις εξαιρέσεις οφειλών, όπου εξαιρούνται οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις:
i. δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 500.000€ και ποσοστό 1,5% του συνολικού
χρέους του οφειλέτη, και
ii. δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 5.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του
οφειλέτη.
Σημείωση: οι προαναφερθείς αλλαγές ισχύουν από 24/3/2019 (ημερομηνία υποβολής) και μετέπειτα!

