
  

Νέα Υπηρεσία Για Εξυγίανση, Αναδιοργάνωση Και Τα Μη 

Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Για Τα Μέλη Του Συνδέσμου 

Αποκλειστικά 
 

Ο Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ανταποκρινόμενος στις άμεσες και επιτακτικές 

ανάγκες των μελών του σύστησε μια νέα Υπηρεσία, η οποία θα παρέχει ένα 

πλήρες «πακέτο» υπηρεσιών  για την 

 

Εξυγίανση, Αναδιοργάνωση και τα Μη  Εξυπηρετούμενα Δάνεια 

Επιχειρήσεων. 

 

Η Ομάδα Υποστήριξης του Συνδέσμου στελεχώνεται από πλήθος συνεργατών 

σε όλη την Ελλάδα, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και περιλαμβάνει: 

 νομικούς,  

 τραπεζικούς, οικονομικούς και φοροτεχνικούς Συμβούλους καθώς και  

 ειδικούς στις Διαπραγματεύσεις 

 

 

 

 

 

λοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών (νομικών, οικονομικών,           

λογιστικών, φοροτεχνικών) για την αξιοποίηση των 

προβλεπόμενων νομικών διαδικασιών εξυγίανσης 

επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει: 

 Νομική υποστήριξη στην υπαγωγή στις διαδικασίες των άρθρων 99 επ. 

ΠτΚ, ν. 4307/2014 και λοιπών εξυγιαντικών διαδικασιών 

 Παροχή συμβουλών και εκπόνηση σχεδίων από οικονομικούς 

εμπειρογνώμονες 

Ο 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ * ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1922 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16 – 106 72 ΑΘΗΝΑ 
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FAX : 210.36.26.61 

mail@sae-epe.gr | sae-epe.gr 

 

 

Η επιχείρησή σας μπορεί να επωφεληθεί από τις προνομιακές υπηρεσίες της 

Ομάδας των εξειδικευμένων επαγγελματιών, που υπό την αιγίδα και την 

αξιοπιστία του Συνδέσμου θα προσφέρουν τα ακόλουθα: 

 

mailto:mail@sae-epe.gr
http://www.sae-epe.gr/


 Διαπραγματεύσεις με πιστωτές και Τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίας 

προς επικύρωση 

κπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και παροχή 

συμβουλών για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων με 

ολοκληρωμένες λύσεις, έχοντας στόχο:  

 την υποβολή προτάσεων για λειτουργική αναδιάρθρωση και βελτίωση 

ταμειακών ροών καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αλλαγής 

στρατηγικής και μείωσης κόστους για όλες τις επιχειρήσεις 

 την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης 

χρεών για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα  

αροχή συμβουλών και υποστήριξης στη διαπραγμάτευση με 

Τράπεζες, με στόχο: 

 την αξιοποίηση των εναλλακτικών τρόπων ρύθμισης οφειλών 

(βραχυχρόνιων, μακροχρόνιων, οριστικών).  

 την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και λύσεων της Εγκυκλίου 42 της 

Πιστωτικής Επιτροπής του Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και του 

Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών και 

 την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης χρεών 

 

 

 

 

 

Για τον σκοπό αυτό, προτείνουμε παρουσίαση και συζήτηση με τα στελέχη 

της Διοίκησης, της Νομικής Υπηρεσίας, τις Οικονομικές Υπηρεσίες της 

επιχείρησής σας, σε χρόνο που θα επιλέξουμε από κοινού, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητά σας. 

 

Επικοινωνήστε στο mail@sae-epe.gr ή στο 210.36.20.274 – 210.36.36.326 

 

 

Ε 
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Οι συνεργάτες του Συνδέσμου είναι διαθέσιμοι να παρουσιάσουν στην 

επιχείρησή σας χωρίς οικονομική επιβάρυνση, τη νέα Υπηρεσία, ώστε να 

επωφεληθείτε άμεσα από τα πλεονεκτήματά της. 
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