
1 
 

 
 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»  

 
Πρώτη µέρα, Πέµπτη, 7 Ιουλίου 2016 
 
 Εισαγωγική ενότητα:  
 
Οικονοµικό, επιχειρηµατικό περιβάλλον και ρευστότητα 
Το ΒREXIT  και οι πιθανές επιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή και ελληνική οικονοµία 
 

12.15 - 14.15:  A’ Πάνελ: Βιώσιµες ελληνικές εταιρίες , λειτουργική αναδιάρθρωση και 
µεσο- µακροπρόθεσµα κεφάλαια  

Θεµατολογία: Πρώτο µέρος: Oι απόλυτα αναγκαίες συνθήκες για την ανάκαµψη των 
βιώσιµων ελληνικών  επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας. Ο 
καταλυτικός ρόλος νέων κεφαλαίων αλλά και εξειδικευµένης τεχνογνωσίας. 
Αναδιαρθρώσεις ολιστικής προσέγγισης στη λογική του turn-around management και γιατί 
πέτυχαν εκεί που εφαρµόστηκαν. Η προσαρµογή στο σωστό επιχειρηµατικό σχέδιο και η 
µελέτη βιωσιµότητας.  Εξειδικευµένες επενδύσεις (special situations) σε εταιρείες µε 
συµµετοχή σε αυξήσεις κεφαλαίου ή µε κάλυψη οµολογιακών δανείων  απευθείας στον 
ισολογισµό των εταιρειών. Ο ρόλος και η συµβολή  της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - EBRD  στη χρηµατοδότηση βιώσιµων επενδυτικών 
σχεδίων αλλά και στον τοµέα των µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων, µέσα 
από την υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων για την εξυγίανση µεγάλων επιχειρήσεων. Ο ρόλος 
των αναπτυξιακών funds για την παροχή προς τους  εταιρικούς οφειλέτες νέας 
µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης και τεχνογνωσίας για τη λειτουργία τους.  
Δυνατότητες χρηµατοδότησης από τα ηµικρατικά ταµεία του εξωτερικού µε προσφορά  
φορολογικών κινήτρων στους µετόχους τους, δυνατότητες αξιοποίησης των σηµαντικών 
ελληνικών καταθέσεων στο εξωτερικό. 
 
Θεµατολογία:Δεύτερο µέρος: Αναδιαρθρώσεις στους στρατηγικούς τοµείς  του τουρισµού, 
της  ενέργειας, της ναυτιλίας και της βιοµηχανίας  µε το βλέµµα των επιχειρήσεων.  

Οµιλία: Το ΒREXIT, χρηµατοδοτικές πηγές και ρευστότητα  
 
 Ειδική Παρουσίαση: Το Επενδυτικό Πρόγραµµα  Γιούνκερ ως εναλλακτική 
χρηµατοδότηση ώριµων έργων και επενδύσεων  και οι προϋποθέσεις επιτυχίας των 
προτάσεων που έχουν υποβληθεί 
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Θεµατολογία :Τα κρίσιµα σηµεία προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη υλοποίηση των 
ώριµων έργων και επενδύσεων των εταιρειών που έχουν υποβάλει αίτηµα χρηµατοδότησης στο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων: Ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις στη σχετική 
διαδικασία. Τα ειδικά θέµατα των εγγυήσων, του αυξηµένου ρίσκου  της χώρας , του  χρόνου 
των εγκρίσεων και πώς θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν.  
Οι σχετικές εµπειρίες και προτάσεις  επενδυτών στους στρατηγικούς  τοµείς  της ενέργειας, των 
µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισµού.Σύντοµες παρουσιάσεις ώριµων έργων. 
  
14. 50 - 16.30: Β’ Πάνελ: Ανοιγµα της αγοράς διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων 
επιχειρηµατικών δανείων: Θεσµικό πλαίσιο, προοπτικές  και προτεινόµενες λύσεις  

Θεµατολογία: Πρώτο µέρος:  Η ρύθµιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων ως κρίσιµο 
στοιχείο εξόδου της  χώρας από την κρίση.  Από τις ρυθµίσεις του νόµου «Δένδια»  στο 
σηµερινό άνοιγµα της αγοράς διαχείρισης προβληµατικών χαρτοφυλακίων και στην  
αποσαφήνιση του θεσµικού πλαισίου.  Το υπό διαµόρφωση  νοµικό πλαίσιο-βάση για τη  
µεταφορά απαιτήσεων δανείων από τις τράπεζες στις εταιρείες ειδικού σκοπού.  Προτεινόµενα 
µοντέλα  για την  πιο ενεργητική  διαχείριση  οφειλών µεγάλων επιχειρηµατικών δανείων. Το 
µοντέλο τιτλοποίησης δανείων , διαπραγµάτευσης στις χρηµατιστηριακές αγορές  και 
µεταβίβασης, χωρίς  πληρωµή του υψηλού  φόρου µεταβίβασης, στα πρότυπα του εξωτερικού.  
Άλλες δυνατότητες. 
 
Θεµατολογία: Δεύτερο µέρος: «Κόκκινα» δάνεια µικρότερων επιχειρήσεων και δείκτης 
επιβίωσης  
 
Θεµατολογία:  Τρέχουσες δυνατότητες  ρύθµισης "κόκκινων δανείων" µικρών επιχειρήσεων και 
επαγγελµατιών. Η προσαρµογή  της αποπληρωµής των επιχειρηµατικών δανείων των µικρών 
επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε καθυστέρηση στις πραγµατικές οικονοµικές τους δυνατότητες, 
ώστε να παραµείνουν βιώσιµες και ο  «δείκτης» επιβίωσης της µικρής επιχείρησης. Η διαδικασία 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων, των οποίων τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια πρόκειται να 
µεταβιβασθούν στα νέα σχήµατα που θα δηµιουργηθούν µεταξύ τραπεζών και διεθνών funds.   
Νοµικά θέµατα  Η ευαίσθητη ισορροπία ανάµεσα στα  δικαιωµάτα των πιστωτών και στα 
ζητήµατα ιδιωτικότητας δεδοµένων των δανειοληπτών .Δυνατότητες διαγραφής προστίµων και  
προσαυξήσεων σε ΔOY και ασφαλιστικά ταµεία στα πλαίσια µιας ρεαλιστικής αντιµετώπισης.  
 
Τα «κόκκινα» δάνεια µε το βλέµµα σηµαντικών επιχειρηµατικών κλάδων: Κατασκευές, 
αγροτικός τοµέας, εµπόριο,  µεταποίηση 
 
16.30 - 18.30: Γ’ Πάνελ: Real  - estate, χρηµατοδότηση, «κόκκινα» δάνεια και αγορά 
επαγγελµατικών ακινήτων: Προκλήσεις, επιπτώσεις και νέες δυνατότητες   

Θεµατολογία: Η επίλυση του ζητήµατος των «κόκκινων» επιχειρηµατικών δανείων, πολλά 
από τα οποία είναι µε collateral ακίνητα  και  οι επιπτώσεις  του  στην αγορά ακινήτων. 
Μπορεί  ένα τέτοιο πρόβληµα να µετατραπεί σε ευκαιρία ανάκαµψης για την αγορά ακινήτων; 
Με ποιες προϋποθέσεις και σε ποιο βαθµό;  Ποιες  είναι οι απόψεις  και  οι προτάσεις των 
στελεχών της αγοράς ακινήτων σχετικά µε τις αναµενόµενες  ανακατατάξεις  στις  τιµές,  αλλά  
και µε το κανονιστικό πλαίσιο για την εκτίµηση ακινήτων στη χώρα µας;   
 
Ποιος είναι ο ειδικός ρόλος των Εταιρειών Επενδύσεων Ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) στην  
«συγκράτηση»  αλλά και στην ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων και  ειδικά σε 
επενδύσεις σε τοµείς όπως ο τουρισµός και τα logistics. Οι κινήσεις και τα σχέδια των 
υφιστάµενων ΑΕΕΑΠ. Φορολογικά- χρηµατοδοτικά θέµατα. 
 
Ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις στον τοµέα αξιολόγησης προσηµειωµένων ακινήτων, πώς 
µπορούν να διευκολυνθούν οι οφειλέτες  στην αναζήτηση αγοραστή, πώς µπορούν να 
«ανακουφιστούν» από πλευράς  φορολογίας τα ακίνητα που συνδέονται µε «κόκκινα» 
δάνεια.  Ο ειδικός ρόλος του µεσίτη και το υπό  ανάπτυξη  δίκτυο συνεργασίας µε µεσίτες.  
 
Οι προτάσεις και απόψεις των στελεχών της αγοράς ακινήτων. 
 
18.30  - 19.00: Συζήτηση     
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Δεύτερη µέρα, Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016 
 
11.20 – 12.00:  Εισαγωγική ενότητα: Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων  µέσω ΕΤΕΑΝ - 
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας  και  Ανάπτυξης .  Χρηµατοδότηση µέσω της 
Ένωσης  Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (HVCA).   
 
Θεµατολογία: Η  µετεξέλιξη του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης - 
ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταµείο µε στόχο την παροχή µικροπιστώσεων , τη συµµετοχή στο 
µετοχικό κεφάλαιο και τη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων σε  πολύ µικρές επιχειρήσεις. Οι 
άµεσες δυνατότητες πρόσβασης των ΜΜΕ σε φθηνό δανεισµό, µέσω των 
συνεργαζόµενων τραπεζών,  η επανεκκίνηση του προγράµµατος Εξοικονοµώ κατ’ οίκον 
µε ικανοποίηση αιτηµάτων που εκκρεµούν. Στήριξη της επιχειρηµατικότητας, της 
καινοτοµίας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, µέσω Venture Capital & 
Private Equity funds. Προτάσεις χορήγησης κινήτρων για την προσέλκυση επενδυτών 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Ειδική παρουσίαση: Επιχειρηµατικότητα και διευθέτηση µη εξυπηρετούµενων δανείων: 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
 
12.00 - 13.15: Πρώτο Πάνελ: Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηµατοδότησης: Τα εταιρικά οµόλογα 
ως εναλλακτική χρηµατοδότηση  
 
Θεµατολογία: Η βελτίωση στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων µετά την πρόσφατη 
επαναφορά του waiver  και οι προοπτικές .Εταιρικά οµόλογα  και ανάκαµψη της κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων.Η λειτουργία της ελληνικής πλατφόρµας εταιρικών οµολόγων. Μπορεί η 
Ελλάδα να γίνει «Λουξεµβούργο» των οµολόγων και µε ποιες προϋποθέσεις. Η νοµοθετική 
ρύθµιση σχετικά µε το ύψος του δικαιοπρακτικού επιτοκίου για τα οµόλογα ( µέχρι 
σήµερα 5,2%) , η δυνατότητα έκδοσης οµολογιακού δανείου από αλλοδαπό εκδότη που 
εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποκλιµάκωση των εταιρικών ελληνικών 
οµολόγων,  στις  διεθνείς αγορές  και η πρώτη πώληση ελληνικών εταιρικών οµολόγων από 
τον Δεκέµβριο του 2015. Πώς διαµορφώνονται στην παρούσα φάση τα σχέδια έκδοσης 
ελληνικών εταιρικών οµολόγων; Τι λένε οι ίδιες οι εταιρείες; Τι λένε οι σύµβουλοι; 
 
 Οι αξιολογήσεις των εταιρικών οµολόγων από τους οίκους αξιολόγησης . Οι  δυνατότητες και η 
οροφή µίας καλής έκδοσης εταιρικών οµολόγων µε τα σηµερινά δεδοµένα.Το πρόσφατο και 
συνεχιζόµενο ενδιαφέρον των ξένων funds για  ελληνικά εταιρικά οµόλογα που 
διαπραγµατεύονται σε ξένες πλατφόρµες.  Εναλλακτικές προτάσεις και σκέψεις των 
επιχειρηµατικών φορέων , των τραπεζών και των εισηγµένων εταιρειών.  
 
13.15 - 14.40: Β’ Πάνελ: Ρευστότητα στα πλαίσια προγραµµάτων ΕΣΠΑ και Ανοιχτός 
Καταπιστευτικός Λογαριασµός.  Ρευστότητα στα πλαίσια του Αναπτυξιακού νόµου.  
 
Θεµατολογία: Η εφαρµογή του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασµού (Escrow 
Account)  µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους δικαιούχους προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ  για ποσό ίσο µε την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς   κατάθεση της εγγύησης 
προκαταβολής: Πώς θα λειτουργήσει ο λογαριασµός. Η  αποεπένδυση των έξι τελευταίων 
ετών και οι προϋποθέσεις για το αναγκαίο θετικό σοκ ενθάρρυνσης των παραγωγικών 
επενδύσεων: Οικονοµικά αποδοτικές επενδύσεις, προϊόντα προστιθέµενης αξίας,  
κίνητρα επιβράβευσης κερδών και  της υγιούς επιχειρηµατικότητας και πώς θα 
επιτευχθούν. Οι βελτιώσεις που εισάγει στο διαχρονικά εξελισσόµενο εθνικό θεσµικό πλαίσιο 
επιχορηγήσεων και κινήτρων ο αναπτυξιακός νόµος.  Οι κατηγορίες επενδυτών που 
ευνοούνται, η τάση αντικατάστασης των επιχορηγήσεων από φορολογικά κίνητρα, η 
απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης και ελέγχου, η διεύρυνση του ορισµού της ιδίας 
συµµετοχής και η συγκέντρωση και συντονισµός της δηµόσιας χρηµατοδότησης µέσω των 
ταµείων συµµετοχών. Οι ανησυχίες σχετικά µε τους χρόνους αξιολόγησης. Το ερώτηµα 
σχετικά  µε  αν το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος επένδυσης (100 χιλιάδες ευρώ) και τα κίνητρα για 
επενδύσεις µικρής κλίµακας, διασφαλίζουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης 
αξίας.  
 
14.40 - 15.40: Γ’ Πάνελ:  Νεοφυείς επιχειρήσεις - ΕΣΠΑ και χρηµατοδοτήσεις  ειδικού 
σκοπού. 
 
Θεµατολογία: Οι ειδικές χρηµατοδοτήσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες των νεοφυών 
επιχειρήσεων. Οι χρηµατοδοτήσεις ειδικού σκοπού - angel financing, τα δάνεια σε νεοφυείς 
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επιχειρήσεις και  τα δάνεια για πιο ώριµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  Προϋποθέσεις για την 
επιτυχία  της παρουσίασης επιχειρηµατικών σχεδίων των νεοφυών επιχειρήσεων σε 
Επιχειρηµατικούς Αγγέλους και Επενδυτές. Η ανάπτυξη Δικτύων Επιχειρηµατικών Αγγέλων, η 
υποστήριξη των θερµοκοιτίδων και co-working places. Η σχετική εµπειρία του Oικονοµικού 
Πανεποστηµίου. Η εµπειρία των εθελοντών µάνατζερς. Η δηµιουργία µητρώου στήριξης των 
νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία 2014-2020». Το πρόγραµµα επιχειρηµατικής επιτάχυνσης 
Stage2.  Άλλα προγράµµατα. 
 
  


