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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε 
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: 

http://www.atlantisresearch.gr 

 Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων. 

 Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων. 

 Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου. 

 Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής. 

 Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας 
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.  

 Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ 

 Για να μας βρείτε στο Facebook, πατήστε εδώ 
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1. Προδημοσίευση του Προγράμματος “Ενίσχυση σχεδίων  Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στους τομείς 

της RSI3 «Μικροηλεκτρονικής» και των «Προηγμένων Υλικών»” της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

Η δράση «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3» έχει ως βασικό στόχο: 

 την ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας,  
 την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων-κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
Οι στόχοι υλοποιούνται μέσω της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, της μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς 
εξειδίκευσης, καθώς και μέσω της διάδοσης των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.  

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τους παρακάτω τομείς της RIS3:  

1. Μικροηλεκτρονικής, περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών 
πληροφορικής, 

2. Προηγμένων υλικών 
 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως 
την ημερομηνία της παρούσας προδημοσίευσης.   

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι:   

 να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τις 
αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα 
(Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και 
ατομικές επιχειρήσεις, 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,   
 να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,  
 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης   

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 
θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. Κάθε Δικαιούχος  έχει δικαίωμα έγκρισης για 
χρηματοδότηση μόνο μίας πράξης και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης περισσοτέρων θα κληθεί να επιλέξει την πρόταση 
που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα.    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 2.000.000 € (δημόσια δαπάνη). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ =  έως είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.   
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο 
 Δαπάνες προσωπικού  
 Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό 
 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσεις 
 Αμοιβές προς τρίτους  
 Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας  
 Συμπληρωματικές δαπάνες  
 Δαπάνες αναλωσίμων  
 Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α.  

Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
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2. Έως 60% επιδότηση για τουρισμό, εστίαση, μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών από το Νέο Leader 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :   
Γρηγόρης Καλαμακίδης,  2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας,  τηλ. 210 6563800,  e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου ,   Τηλ. 210 6563800,  e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς,  Τηλ:  22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
 
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ:  22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr 
 

Επιδότηση έως 600.000 ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις παρέχει το νέο πρόγραμμα Leader, που θα  προκηρυχθεί  μέσα στο α΄ 

εξάμηνο του 2016. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που θέλουν 

να εκσυγχρονισθούν και δραστηριοποιούνται στον αγροτουρισµό, στην οικοτεχνία, στη βιοτεχνία καθώς και στην παροχή 

υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της χώρας. 

 

Θα αφορά επενδύσεις που θα υλοποιούνται σε δήμους και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 15.000 κατοίκους, ενώ 

προτεραιότητα για τις ιδιωτικές επενδύσεις θα έχουν οι αγρότες, άνεργοι και οι γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Leader θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους: 

 Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων 

 Οικοτεχνία 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση 

 Χώροι εστίασης και αναψυχής 

 Επιχειρήσεις καταλυμάτων 

 Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού 

 Τουριστικά γραφεία 

 
Επιλέξιμες δαπάνες 
Οι δαπάνες που θα καλύπτει το πρόγραμμα Leader αφορούν: 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

 Αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης. 

 Αγορά λοιπού και αγορά οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού. 

 Αµοιβές µηχανικών και συµβούλων. 

 Δαπάνες προβολής και προώθησης. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr  
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr  
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr  
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr   
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr  

 

mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
mailto:maravelia@atlantisresearch.gr
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
mailto:vassalou@atlantisresearch.gr


 

 4 

 

 
 
 

 
 

3. Επιδοτήσεις έως 75% για παραγωγή αιθέριων ελαίων 

4. ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης για 36.000 ανέργους 

Επιδοτήσεις για μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων προωθεί το νέο πρόγραμμα μεταποίησης του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τις αρχές του 2016. 

Μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέτρου μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75% όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που 
θέλουν να μεταποιούν και να εμπορεύονται φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Χρηματοδοτούνται η δημιουργία, η 
επέκταση, ο εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον 
καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου. 

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, προσωπικές 
εταιρείες του εμπορικού νόμου, αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμίδας, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 
δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και της φορολογικής νομοθεσίας).  

Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν: 

 τη κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν 
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%. 

 τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. 
 την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. 
 την απόκτηση πιστοποιητικών (όπως ISO, HACCP). 
 τις δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων). 
 τις μελέτες, τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, την απόκτηση διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, την έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση), τις άδειες, 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης 
λογισμικού. 

 τις γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων). 
  

 

 Το πρώτο πρόγραμμα αφορά εργασία 12-24 μηνών για 10.000 ανέργους άνω των 50 ετών  

Το πρόγραμμα αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον 

ιδιωτικό τομέα για 10.000 ανέργους, άνω των 50 ετών. Οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν πλήρη 

ασφαλιστικά δικαιώματα καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους που κυμαίνεται από 12 ως 24 μήνες. 

 

 Το δεύτερο πρόγραμμα καλύπτει 26.000 ανέργους ηλικίας 29-64 ετών 

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους ηλικίας 29 μέχρι 64 ετών και προβλέπει την εγγυημένη απασχόληση 

έξι μηνών σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και 

απασχόλησης voucher για ανέργους 29 μέχρι 64 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ. 

 

   

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : 

Σιμονα Ντάνο  τηλ  2310 531000, e-mail: ntano@atlantisresearch.gr  
  

mailto:ntano@atlantisresearch.gr
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5. Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό 

τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων Υπηρεσιών» 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού για 
τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά. 

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:  
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) 
ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013. 
 
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων με τις υπάρχουσες πληροφορίες είναι οι εξής: 

 Ξενοδοχειακές μονάδες κλασικού τύπου 
 Ενοικιαζόμενα δωμάτια 
 Τουριστικές οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) 
 Θεματικά πάρκα 
 

Προϋπολογισμός: 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 150.000€.  
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής. 
 
Ποσοστά Ενίσχυσης: 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση 
επίτευξης αυτού του στόχου. 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:  

 Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: Κτιριακές εργασίες, 
ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης 
των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε 
μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή κ.ά. 

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος: αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με 
περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να 
πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων,  Θερμομόνωση κτιρίων, Εγκατάσταση 
συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων, 
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, 
Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & 
στερεών αποβλήτων,  Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας,  Εξοπλισμός και εργασίες 
αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού κ.ά. 

 Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, 
παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ) 

 Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών: Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης  

 Προβολή - προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους: Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή 
Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, Σχεδιασμός 
και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, 
Δημιουργία‐κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά κ.ά. 

 Αμοιβές συμβούλων. 
 Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 

συγκεκριμένο έργο. 

Ως χρονικό σημείο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η  ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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Διάρκεια έργων: 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του 
επενδυτικού σχεδίου. 
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων αδιάκοπα για περισσότερο από δύο 
δεκαετίες. Με συνέπεια υποστηρίζει το σύνολο των πελατών της στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία τα επενδυτικά τους προγράμματα, αποδεικνύοντας και κάνοντας πράξη ότι παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες 
της.Σήμερα πλήθος μικρομεσαίων και μεγάλων εταιρειών, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες την 
εμπιστεύονται και στηρίζουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν. Επωφελούνται, δε, όχι μόνο της εμπειρίας που έχει στα 
προγράμματα επιχορηγήσεων αλλά και από την προστιθέμενη αξία που μπορεί να τους προσφέρει σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως είναι η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η 
αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών (Bas, 
VCs, Corporates, M&A, IPOs). 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας: 
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826 

mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
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6. Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων 

με την  ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

Επιλέξιμες δραστηριότητες: 
 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  
 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),  
 Υλικά / κατασκευές,  
 Εφοδιαστική αλυσίδα,  
 Ενέργεια,  
 Περιβάλλον,  
 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ),  
 Υγεία 

 
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: 
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, και μικρές επιχειρήσεις. οι οποίες έχουν 
συσταθεί έως την 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. 
Ως πολύ μικρές εννοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 10 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών 
της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€ ενώ ως μικρές εννοούνται οι επιχειρήσεις που απασχολούν 
από 50 άτομα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€ 
 
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, λιανικού εμπορίου και Τουρισμού. 
 
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων με τις υπάρχουσες πληροφορίες: 
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων                                                  
 Τομέας Φρούτων και λαχανικών 
 Τομέας λαδιού 
 Τομέας Γαλακτοκομικά προϊόντα 
 Προϊόντα Αλευρόμυλων 
 Αμυλούχα Προϊόντα 
 Είδη Αρτοποιίας 
 Ζυμαρικά 
 Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής 
 Παρασκευή Ζάχαρης 
 Αρτύματα - Καρυκεύματα 
 Έτοιμα γεύματα 
 Παραγωγή ζωοτροφών 
 Αλκοολούχα Προϊόντα 
 Μεταλλικό Νερό 
 Χυμοί 
 Αναψυκτικά 
 Παραγωγή Προϊόντων Καπνού 

 
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 
 Εκτυπωτικές δραστηριότητες 
 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 
 Εκδόσεις 
 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
 Κατασκευή κοσμημάτων 
 Κατασκευή μουσικών οργάνων 
 Κατασκευή παιχνιδιών 
 Είδη ένδυσης 
 

Υλικά - Κατασκευές 
 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων 
 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 
 Οικοδομικά υλικά 
 Μονωτικά υλικά 

 
Εφοδιαστική Αλυσίδα 
 Υπηρεσίες Τομέα Μεταφορών 
 Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

(Logistics) για προϊόντα τρίτων (3PL) 
 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 

δραστηριότητες 

 
Ενέργεια 
 ΑΠΕ 
 Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την 

κάλυψη θερμικών αναγκών 
 Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την 
παραγωγή θερμότητας 

 

Περιβάλλον 
 Διαχείριση αποβλήτων 
 Ανακύκλωση 
 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση 

απορριμμάτων 

 

Υγεία 
• Κέντρα Αποκατάστασης 
• Υπηρεσίες Τηλε - Ιατρικής 
• Θεραπευτικά κέντρα 
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Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ 
 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακού εξοπλισμού 
 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 
 Έκδοση και κατασκευή λογισμικού 
 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 

Προϋπολογισμός: 
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000€ έως 200.000€. 
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής. 
 
Ποσοστά Ενίσχυσης: 
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση 
επίτευξης αυτού του στόχου. 
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:  

 Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών: κτιριακές εργασίες, 
ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης 
των επιχειρήσεων, παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, οποιασδήποτε 
μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή κ.ά. 

 Απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του 
εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,  

 Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής 
καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση 
μεθοδολογιών Design, 

 Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α., 
 Μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.), επιχειρηματικά πάρκα και τεχνολογικά πάρκα, 
 Αμοιβές συμβούλων. 

 
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο 
συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας. 
Ως χρονικό σημείο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η  ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
Διάρκεια έργων: 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του 
επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας: 
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826 

mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
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7. Αναμένεται η Προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων» ΕΣΠΑ 2014-

2020     

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εντός του μήνα Ιανουαρίου. 
 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 

 Άνεργοι πτυχιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , γεννημένοι πριν την 1/1/1991 ή 
 Πτυχιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες γεννημένοι πριν την 1/1/1991 

 
Ιατροί, Οδοντίατρου, Μηχανικού, Συμβούλου Επιχειρήσεων, Λογιστή ή Φοροτεχνικού , Οικονομολόγου , Γεωπόνου, Γεωλόγου 

κ.α. 
Εξαιρούνται : Οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και του Παραρτήματος 1’. Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο 
μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από 
κτηνίατρο). 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Πτυχιούχοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

 Γεννημένοι πριν το 1/1/1991 

 Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. 

 Δυνατότητα υποβολής μίας επενδυτικής πρότασης 

 Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων από 5.000€ έως 25.000€.  

 Ποσοστό ενίσχυσης 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.  

 Προκαταβολή μέχρι και το 40% έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής 

 

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. € 

1ος  κύκλος 2015: 17,5 εκ €  /  2ος κύκλος 2016: 32,5 εκ. € 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ : 24 Μήνες 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, Software, μηχανήματα, κ.α) 

 Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, 
κινητή τηλεφωνία) 

 Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες (παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, 
εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, κ.α.) 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  

 Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)  

 Γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 

 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ, 

 Αμοιβές τρίτων. 
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8. Αναμένεται η Προκήρυξη του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Σιμονα Ντάνο  τηλ  2310 531000, e-mail: ntano@atlantisresearch.gr  
Γρηγόρης Καλαμακίδης,  2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας,  τηλ. 210 6563800,  e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου ,   Τηλ. 210 6563800,  e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς,  Τηλ:  22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ:  22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας: 
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826 
 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων αδιάκοπα για περισσότερο από δύο 
δεκαετίες. Με συνέπεια υποστηρίζει το σύνολο των πελατών της στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία τα επενδυτικά τους προγράμματα, αποδεικνύοντας και κάνοντας πράξη ότι παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες 
της.Σήμερα πλήθος μικρομεσαίων και μεγάλων εταιρειών, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες την 
εμπιστεύονται και στηρίζουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν. Επωφελούνται, δε, όχι μόνο της εμπειρίας που έχει στα 
προγράμματα επιχορηγήσεων αλλά και από την προστιθέμενη αξία που μπορεί να τους προσφέρει σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως είναι η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η 
αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών (Bas, 
VCs, Corporates, M&A, IPOs). 
     

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορά την ίδρυση 
νέας επιχείρησης, εντός του μήνα Ιανουαρίου . 
 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 
Για την ίδρυση νέας επιχείρησης δικαιούχοι είναι:  

 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , γεννημένοι πριν την 1/1/1991 ή 

 Ελεύθεροι επαγγελματίες γεννημένοι πριν την 1/1/1991 (ΔΕΝ έχει σχέση με μισθωτή εργασία) 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 Να κάνουν έναρξη στη ΔΟΥ  

 Δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης. 

 Το επιχειρηματικό σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της επένδυσης. 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 Αγροδιατροφή 

 Ενέργεια 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Υγεία - Φάρμακα  

 Υλικά – Κατασκευές 

Εξαιρούνται: Εστίαση, αλιεία, υδατοκαλλιέργειας, παραγωγή γεωργικών προϊόντων, μεταποίησης, εμπορία γεωργικών 
προϊόντων, το λιανικό εμπόριο και οι δραστηριότητες Παραρτήματος 1. 
«Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική 
συνεταιριστική επιχείρηση του Ν. 4019/2011.» 
 

mailto:ntano@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
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9. Χωρίς εγγυητική επιστολή οι επιχειρήσεις στο νέο ΕΣΠΑ 

Χωρίς να απαιτείται εγγυητική επιστολή θα μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις που θα εντάσσονται στα προγράμματα του νέου 

ΕΣΠΑ να κάνουν χρήση της προκαταβολής ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητά τους. Τα ποσά της προκαταβολής αυτής, 

ύψους έως 40%, θα κατατίθενται σε λογαριασμό ο οποίος θα αποδεσμεύεται σταδιακά για πληρωμές που αφορούν στην 

υλοποίηση του προγράμματος . 

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € 

1ος  κύκλος 2015: 48 εκατ. € / 2ος κύκλος 2016: 72 εκατ. € 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Υ, Software, μηχανήματα, κ.α) 

 Το λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, 
κινητή τηλεφωνία) 

 Έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες για τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας (παροχή γραμματειακής και διοικητικής 
υποστήριξης, χρήση εξοπλισμού, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες -ανάλυση αγοράς, κ.α.) 

 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης,  

 Κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)  

 Γενικός εξοπλισμός  (γραφεία, καθιστικά κ.α.), 

 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, 

 Αμοιβές τρίτων 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. βρίσκεται στο πλευρό των ελληνικών επιχειρήσεων αδιάκοπα για περισσότερο από δύο 
δεκαετίες. Με συνέπεια υποστηρίζει το σύνολο των πελατών της στις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, ολοκληρώνοντας με 
επιτυχία τα επενδυτικά τους προγράμματα, αποδεικνύοντας και κάνοντας πράξη ότι παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες 
της. Σήμερα πλήθος μικρομεσαίων και μεγάλων εταιρειών, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες την 
εμπιστεύονται και στηρίζουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν. Επωφελούνται, δε, όχι μόνο της εμπειρίας που έχει στα 
προγράμματα επιχορηγήσεων αλλά και από την προστιθέμενη αξία που μπορεί να τους προσφέρει σε σχέση με τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας όπως είναι η δικτύωση, η σωστή αντίληψη των συνθηκών της αγοράς, η 
αναγνώριση ευκαιριών και κινδύνων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις μέσω όλων των δυνατών πηγών 
(Bas, VCs, Corporates, M&A, IPOs). 

 Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Σιμόνα Ντάνο τηλ 2310 531000, e-mail: ntano@atlantisresearch.gr  
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας: 
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826 

mailto:ntano@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
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10. Νέο πρόγραμμα για την εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων 

Αναμένεται νέο πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία δεκατριών 
γεωργικών προϊόντων. Το ποσοστό ενίσχυσης αναμένεται έως και 75% όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις που θέλουν να 
μεταποιούν και να εμπορεύονται προϊόντα, όπως κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, κρασί, ξίδι, 
οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. 
 
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά 
στον καταναλωτή. Το πρόγραμμα αφορά όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία των εξής αγροτικών 
προϊόντων: κρέας, γάλα, αβγά, μέλι, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι - 
πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. 
 
Δικαιούχοι του προγράμματος  

 πολύ μικρές επιχειρήσεις 

 μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις. 

Δικαιούχοι ενίσχυσης  

 ατομικές επιχειρήσεις 

 τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) 

 προσωπικές εταιρείες, 

 αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, 

 συνεταιριστικές επιχειρήσεις & δημοτικές επιχειρήσεις. 

Δαπάνες 

Οι δαπάνες αφορούν: 

 Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  

 Αγορά καινούργιων οχημάτων / Μέσα εσωτερικής μεταφοράς  

 Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων. 

 Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης. 

 Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς. 

 Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων). 

 Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα 

αγοράς, άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της 

επένδυσης λογισμικού. 

 

Κρέας – Γάλα – Αβγά - Μέλι, σηροτροφία, σαλιγκάρια – Δημητριακά - Ελαιούχα προϊόντα – Οίνος - Οπωροκηπευτικά – 

Άνθη – Ζωοτροφές - Σπόροι - πολλαπλασιαστικό υλικό - Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά - Ξίδι 

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr 

 

mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής επιχειρηματικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ελληνικού Βραβείου Επιχειρηματικότητας 
(ΕΒΕ), όπου υποψήφιοι νέοι και υφιστάμενοι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μέρος της συνολικής 
χρηματοδότησης που ανέρχεται στα 1.250.000€ , καθώς επίσης και δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
καθοδήγησης.  

Η υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται έως και τις 10 Μαρτίου 2016 στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού 
www.hellenicaward.com.  

 

Αναλυτικότερα: 

Αίτηση στο ΕΒΕ μπορούν να υποβάλουν τόσο έμπειροι, όσο και νέοι επιχειρηματίες, καθώς επίσης και υφιστάμενες, μη 
εισηγμένες, εταιρίες που έχουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα, που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Ωστόσο, 
η ιδέα αυτή δεν είναι αναγκαίο να απορρέει από τη βασική τους δραστηριότητα.  

Οι φετινοί συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέρος της άτοκης χρηματοδότησης των 1.25 εκατ. Ευρώ, 

11. Έρχονται 5 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιδότηση σε μεταποίηση, εξωστρέφεια και καινοτομία 

12. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας για τη διεκδίκηση 1.250.000€ 
και σημαντικών βραβείων 

Αναμένονται πέντε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη στήριξη της μεταποίησης, της εξωστρέφειας και της 

καινοτομίας, τα οποία παρουσιάστηκαν από την υφυπουργό Βιομηχανίας στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics που 

πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο. 

Τα προγράμματα που αναμένονται είναι : 

1. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις» 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί σε υποστήριξη επιχειρήσεων για την ανάπτυξη μόνιμων ή σταθερής βάσης συνεργασιών / 

συνεργειών επί τη βάσει του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας 

2. Πρόγραμμα «Ευέλικτη Μεταποίηση»: 

Απευθύνεται σε καλώς εδραιωμένες, υγιείς επιχειρήσεις με σαφείς προσανατολισμούς, που αναδύονται είτε από τις 
προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), 2014-2020» είτε από γενικότερες διεθνείς εξελίξεις και υποχρεώσεις όπως η 
ανάγκη ψηφιοποίησης διεργασιών και διαδικασιών (Digital Industry), και ο απαραίτητος μετασχηματισμός της 
παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. 

3. Πρόγραμμα «Καινοτομική επιχειρηματικότητα»: 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη (για κάθε είδους ενέργεια και δαπάνη) καινοτομικών 
επιχειρηματικών ιδεών και της μετατροπής τους σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια και επιχειρήσεις. 

4. Πρόγραμμα «Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία»: 
Παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής τους αλυσίδας με σκοπό:  

 τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος 

 την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους 

 την προετοιμασία τους για μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

5. Πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

http://www.hellenicaward.com/
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καθώς και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentorship) από 
πολύπειρα στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Τα 
παραπάνω αποτελούν τα μέσα υλοποίησης των στόχων του ΕΒΕ, που είναι η τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος και η 
ουσιαστική υποστήριξη των πλέον υποσχόμενων επιχειρηματικών ιδεών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσα στην παρατεταμένη 
περίοδο κρίσης και οικονομικής ύφεσης.  

Οι υποψήφιες επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τη βιωσιμότητα, τη χρηματοοικονομική σύνεση, το 
ρεαλισμό, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Το ΕΒΕ αναδεικνύει έναν έως 
πέντε νικητές κάθε χρόνο ενώ σημειώνεται πως για το φετινό Βραβείο, που αποτελεί τον τέταρτο σε σειρά ετήσιο κύκλο 
βράβευσης, το σύνολο της χρηματοδότηση είναι αυξημένο κατά 25%. Οι φιναλίστ των βραβείων θα ανακοινωθούν τον Μάιο 
του 2016 και οι νικητές στις αρχές Ιουνίου 2016. 

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας διαχειρίζεται και χρηματοδοτείται από το Libra Group για λογαριασμό της 
Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative). Από το 2012 έχουν υποβληθεί 1500 επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια του 
ΕΒΕ και έχουν βραβευτεί 11 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οκτώ διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης 
της ιατρικής τεχνολογίας, της ανάπτυξης εφαρμογών, του πολιτισμού, των τροφίμων & ποτών και της ενέργειας. Αυτές οι 
επιχειρήσεις έχουν συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης καθώς, δημιουργούν έσοδα, 
προσελκύουν εξωτερικούς επενδυτές και δημιουργούν εκατοντάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα 
του, εδώ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail:  amanglis@atlantisresearch.gr         

 
 
 

13. Παράταση 18 μηνών για τα ιδιωτικά έργα των Αναπτυξιακών Νόμων 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Γράψας Χρήστος, 2310 53 1000 εσωτ.155, email grapsas@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr  
Μαρία Σπυράκου , Τηλ. 210 6563800, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου: 
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr  
Βασιλική Βορρίση,  Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail:  vorrisi@atlantisresearch.gr   
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:  
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας: 
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε., Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826 

Την ενοποίηση των δύο Αναπτυξιακών Νόμων (2004 & 2011) και παράταση 18 μηνών για τα έργα που εντάσσονται σε αυτούς 
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης. Πιο συγκεκριμένα,  δίνεται παράταση έως το μέσον του 2017, στις 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους του 2004 και του 2011, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 
επενδύσεις τους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 
Οι Αναπτυξιακοί Νόμοι του 2004 και του 2011 έχουν σωρεύσει περίπου 6.300 επενδυτικά σχέδια και συμβασιοποιημένες 
οφειλές περίπου 3 δισ. ευρώ, και είναι δύσκολο να αποτυπωθεί η κατάσταση των επενδύσεων αυτών. 
 
Η συνολική λύση θα δοθεί «ενοποιώντας πρακτικά τους δύο Αναπτυξιακούς Νόμους», αλλά και δίνοντας παράταση 18 μηνών 
από 1/1/2016, μέχρι τα μέσα του 2017, που θα περιλαμβάνει και τους δύο νόμους, αλλά και όλες τις επενδύσεις, αδιακρίτως 
του ποιες έχουν πάρει παράταση ήδη. Θα ενταχθούν λοιπόν, μόνο οι επιχειρήσεις που είτε έχουν ολοκληρώσει το 50% του 
έργου είτε θα έχουν προλάβει να  υποβάλουν αίτημα ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιούνιο 2016. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες που 
δεν έχουν κάνει αίτημα, πρόκειται να απενανταχθούν αυτόματα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ωστόσο θα δοθεί ευκαιρία να 
αλλάξει το αρχικό επενδυτικό σχέδιο, αν θέλουν οι εταιρίες να το αναπροσαρμόσουν προς τα κάτω – κατά το 10% το μέγιστο – 
και να διαμορφώσουν όλες τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν το νέο επενδυτικό σχέδιο. 
 
Το εν λόγω δημοσίευμα ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας. Ωστόσο, δεν έχει κατατεθεί  ακόμα από την Κυβέρνηση 
η σχετική διάταξη τροποποίησης του νόμου προς ψήφιση και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.   
 

 

https://www.hellenicaward.com/
mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:grapsas@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
mailto:spyrakou@atlantisresearch.gr
mailto:mastrogiannis@atlantisresearch.gr
mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
mailto:vorrisi@atlantisresearch.gr
mailto:vassalou@atlantisresearch.gr
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Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν 
καινοτόμες ιδέες με ισχυρό ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο δυναμικό. Στα θετικά στοιχεία του περιλαμβάνονται τα υψηλότατα 
ποσοστά επιχορήγησης (κατά κανόνα 70%), η δυνατότητα επιχορήγησης δαπανών προσωπικού και η μετατόπιση της 
έμφασης από την έρευνα προς στην καινοτομία και στην εμπορική αξιοποίηση. Διαβάστε για τις νέες προσκλήσεις των ετών 
2016-2017 στην περίληψη του προγράμματος.  

    

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε τρεις φάσεις: 
 

 
 Στη Φάση 1 υποβάλλεται ένα σύντομο 

«Επιχειρηματικό Πλάνο Ι», περίπου 10 
σελίδων, το οποίο θα τεκμηριώνει τον 
αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της 
ιδέας, καθώς και την τεχνολογική, 
πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της 
υλοποίησής της. Η υλοποίηση της Φάσης 1 
είναι προαιρετική. Μπορείτε να 
υποβάλλετε κατευθείαν στη Φάση 2. 
Ενισχύσεις: 50.000 ευρώ για την εκπόνηση  
ενός εκτενέστερου «Επιχειρηματικού 
Πλάνου ΙΙ». 
Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες 
 
 
 

Στη Φάση 2 υποβάλλεται το 
Επιχειρηματικού Πλάνο ΙΙ καθώς και 
αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που 
αφορούν τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων / 
υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται 
για τη διάθεσή τους στην αγορά. Στις 
επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται 
δαπάνες προσωπικού, αγοράς 
εξοπλισμού, μετακινήσεων κ.α. 

 

Ενισχύσεις: 70% των επιλέξιμων 
δαπανών, από 0,5 έως 2,5 εκατ. ευρώ. 

 

Διάρκεια υλοποίησης: 12-24 μήνες 
 

Στη Φάση 3 παρέχονται: 

 μέσα διευκόλυνσης  για την 
εύρεση ιδιωτικής 
χρηματοδότησης 

 πρόσβαση στο εργαλείο 
χρηματοδότησης κινδύνου (Risk 
Finance) 

 αναβαθμισμένη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες στήριξης που παρέχει 
το Enterprise Europe Network 
 

 
Το πρόγραμμα είναι συνεχώς ανοικτό, 
με καταληκτικές ημερομηνίες ανά 
προκήρυξη (βλ. εδώ ) 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις  
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που 
απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα προσωπικό 
και οι οποίες έχουν έναν συνολικό κύκλο 
εργασιών που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή/ 
και σύνολο ενεργητικού που δεν ξεπερνά τα 43 
εκατ. ευρώ. Για τον υπολογισμό του μεγέθους 
μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη η μετοχική 
σχέση με άλλες επιχειρήσεις. 

 

Επιλέξιμες είναι και οι κοινοπραξίες ΜΜΕ. 
Θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια: 

• Αντίκτυπος  
• Αρτιότητα πρότασης  

Ποιότητα και αποδοτικότητα υλοποίησης 

Είναι το σχέδιό μου επιλέξιμο; 

Δείτε τις διαθέσιμες προκηρύξεις στο Παράρτημα της περίληψης 

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (cut-off dates):   

 

Για τη Φάση 1:  

24 Φεβ 2016 - 03 Μαϊ 2016   

07 Σεπ 2016 - 09 Νοε 2016   

15 Φεβ 2017 - 03 Μαϊ 2017   

06 Σεπ 2017 - 08 Νοε 2017   

 

Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν για όλες τις διαθέσιμες προσκλήσεις 

(17.00 CET). 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η Νο 1 εταιρεία συμβούλων για την υποστήριξη της εμπορικά αξιοποιήσιμης 
καινοτομίας. Από το 1992 στηρίζει τη χρηματοδότηση εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων αυτού του τύπου είτε μέσω της 
υπαγωγής τους σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων (VCs κ.α.). Αν η 
επιχείρησή σας επιθυμεί να επενδύσει σε μια πραγματικά σπουδαία ιδέα επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να 
διερευνήσουμε από κοινού τη δυνατότητα υποβολής πρότασης σε κάποια από τις προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 

 
 
 

14. SME Instrument του Ορίζοντα 2020 – νέες προσκλήσεις 

Για τη Φάση 2:  
03 Φεβ 2016 - 14 Απρ 2016   

15 Ιουν 2016 - 13 Οκτ 2016   

18 Ιαν 2017 - 06 Απρ 2017  

01 Ιουν 2017 - 18 Οκτ 2017   

http://www.atlantisresearch.gr/files/perilipseis/cg0271-horizon-2020.pdf
file://///linux/Company/ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ%20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/cg0271_ΠΕΡΙΛΗΨΗ%20HORIZON%20SME%202016-1-14.pdf
file://///linux/Company/ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ%20ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/cg0271_ΠΕΡΙΛΗΨΗ%20HORIZON%20SME%202016-1-14.pdf
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail:  amanglis@atlantisresearch.gr         
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: 
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr  
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: 
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:  
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:  
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Χαλκίδας :  
Λύση Συμβουλευτική Α.Ε. , Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια  τηλ. 2221-550826 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση την εγκύκλιο με 
τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 

Αναλυτικότερα  
Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Τα ταμεία χρησιμοποιούνται για να παρέχουν υποστήριξη υπό τη 
μορφή: 

 επιχορηγήσεων 
 επιστρεπτέας συνδρομής 
 βραβείων 
 μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής 
 συνδυασμού των ανωτέρω 

Μια πράξη-έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ωστόσο από ένα ή περισσότερα ταμεία. Η δαπάνη που καθίσταται επιλέξιμη λόγω 
της τροποποίησης του προγράμματος είναι επιλέξιμη, ΜΟΝΟ από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τροποποίησης  είτε 
αντίστοιχα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος απόφασης τροποποίησης του προγράμματος. 
«Μία δαπάνη είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση εφόσον έχει πραγματοποιηθεί από έναν δικαιούχο και έχει πληρωθεί το 
διάστημα από την 01.01.2014 έως 31.12.2023». 

Τη συγκεκριμένη περίοδο είναι επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες: 
 αφορούν έργο, προϊόν ή υπηρεσία που παράχθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
 έχουν καταβληθεί εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

Επιπλέον για τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, για τις οποίες οι αποφάσεις έγκρισης της χορήγησης της ενίσχυσης εκδόθηκαν 
πριν και μετά από τις 01.01.2014, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι μετά από τις 01.01.2014. 

Επιλέξιμες Δαπάνες  
Επιλέξιμες Δαπάνες θεωρούνται : 

1. Δαπάνες βάση πραγματικού κόστους: Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 
δικαιούχους και τεκμηριώνονται πλήρως από εξοφλημένα τιμολόγια. Οι επιταγές π.χ. θεωρούνται πραγματικές δαπάνες 
μετά την εξαργύρωσή τους και όχι κατά την παράδοσή τους.  

2. Δαπάνες αμοιβών προσωπικού: Το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο, φυσικά πρόσωπα που 
απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου, που εργάζονται κάτω από τις εντολές του δικαιούχου, ερευνητές, 
μεταπτυχιακοί φοιτητές , διδάκτορες που εργάζονται για την υλοποίηση του έργου.   

3. Δαπάνες βάση πραγματικού κόστους: Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 
δικαιούχους και τεκμηριώνονται πλήρως από εξοφλημένα τιμολόγια. Οι επιταγές π.χ. θεωρούνται πραγματικές δαπάνες 
μετά την εξαργύρωσή τους και όχι κατά την παράδοσή τους 

4. Δαπάνες ταξιδιών και μετακίνησης: Τα έξοδα κίνησης και μεταφοράς δικαιούχου, προσωπικού και φυσικών προσώπων 
συμμετοχής στο έργο ,έξοδα διανυκτέρευσης κ.α. 

5. Εισφορές σε είδος: Οι εισφορές σε είδος υπό μορφή παροχής εργασιών, αγαθών, υπηρεσιών, γης και ακινήτων για τις 
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή που να τεκμηριώνεται με τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής 
ισχύος. Οι εισφορές σε είδος δεν πρέπει να υπερβαίνουν την αξία της επιλέξιμης δαπάνης.  

6. Δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων: Τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης, δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες, και 

15. Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:vassalou@atlantisresearch.gr
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mailto:vagenas@atlantisresearch.gr
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το ποσό της δαπάνης δικαιολογείται με δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν ισοδύναμη αποδεικτική αξία με τιμολόγια, οι 
δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα την χρονική περίοδο που 
τα πάγια χρησιμοποιούνται.  

7. Πάγια στοιχεία:  
 Εδαφικές εκτάσεις, ακίνητα, λοιπές δαπάνες  
 Μηχανολογικός εξοπλισμός: αγορά καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού, δαπάνες συντήρησης 

εξοπλισμού, δαπάνες αντικατάστασης εξοπλισμού   
 Ανταλλακτικά ως πάγιος εξοπλισμός  
 Ιδιοπαραγωγές και αυτοπαραδόσεις 
 Μεταφορικά μέσα 
 Αγορά άυλων παγίων στοιχείων 
 Ενοίκια 

8. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ 

9. Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους για λογαριασμό τρίτων 

10. Χρηματοδοτική μίσθωση  

11. Χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικά έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις του δικαιούχου:  

 επιδοτήσεις επιτοκίων, προμηθειών εγγύησης και τόκων δανείων, τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την 
τήρηση λογαριασμών 

 αμοιβές νομικών συμβούλων, λογιστών, συμβολαιογράφων, εμπειρογνωμόνων  
 έξοδα παρακολούθησης και ελέγχου 
 έξοδα εγγυήσεων από τράπεζα 

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διαθέτει εμπειρία από το 1992 στην υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Για 
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης & Αθήνας : 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας: 
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr 

 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107  e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

 

 

16. Νέα υπηρεσία από την  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ολοκληρωμένης υποστήριξης διαδικασιών 
συμμετοχής σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ανακοινώνει μια νέα υπηρεσία για την υποστήριξη των πελατών της κατά τη διάρκεια 
συμμέτοχής τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργων δημοσίου.  Οι υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αφορούν 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η συμμετοχή της 
επιχείρησης σε ένα διαγωνισμό.  
 
Όπως είναι γνωστό, η διαγωνιστική διαδικασία μίας δημόσιας σύμβασης υλοποιείται  πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο και 
συγκεκριμένα μέσω του συστήματος του Εθνικού Σύστηματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της 
πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Σημειώνεται, επίσης, πως είναι, πλέον, υποχρεωτική η ύπαρξη 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς που αφορούν έργα δημοσίου (δήμοι, φορείς 
δημοσίου και δημοτικοί οργανισμοί που υπερβαίνουν τις 60.000€. 
 
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία προσαρμογής στο νέο σύστημα διενέργειας των διαγωνισμών από πλευράς των ενδιαφερομένων, 
όπως επίσης και τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της πολυπλοκότητας των σχετικών διαδικασιών, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων βημάτων. Οι 
υπηρεσίες που παρέχει σχετίζονται τόσο με την απόκτηση της προαπαιτούμενης ψηφιακής υπογραφής, όσο και με την 
προετοιμασία του ενδιαφερόμενου για τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να επιτευχθεί η διαδικασία της 
συμμετοχής της επιχείρησης σε ένα διαγωνισμό, με απώτερο στόχο την επιτυχή υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών. 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ: 

mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
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Για έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΤΕπ, με 
απευθείας δάνεια που μπορούν να καλύψουν έως και το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης (κατ’ εξαίρεση το 70%). 
 
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που στοχεύουν στην υλοποίηση υγιών και βιώσιμων έργων άνω των 
25 εκατ. ευρώ στους τομείς που αφορούν την καινοτομία, τις υποδομές, την ενέργεια, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, το περιβάλλον 
και την περιφερειακή ανάπτυξη.  
 
Αναλυτικότερα: 
Μέσω μιας σειράς καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) στοχεύει στη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου και τη στήριξη τόσο των ΜΜΕ, όσο και εταιριών μεγάλου μεγέθους. Μοναδική 
προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των επενδυτικών έργων αποτελεί η δυνατότητα συμβολής τους στην επίτευξη επιμέρους 
στόχων και πολίτικων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ένταξή τους στους βασικούς άξονες προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Αναφορικά με τους όρους χρηματοδότησης των δανείων της ΕΤΕπ είναι γνωστά τα παρακάτω (σημειώνεται πως η τράπεζα δεν 

δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες και πως δεν υπάρχει τυποποιημένη μορφή αίτησης):   

 Το ποσό που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ είναι κατ’  ανώτατο όριο το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.  

 Η διάρκεια του εκάστοτε δανείου κυμαίνεται έως 20 έτη και εξαρτάται συνήθως από τη διάρκεια της οικονομικής 

ζωής της χρηματοδοτούμενης επενδύσεως. 

 Η δανειοδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα έργα που προάγουν την 

καινοτομία και τις δεξιότητες στην Ευρώπη, η ΕΤΕπ μπορεί να δεχθεί να αναλάβει υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από 

ό,τι μια εμπορική τράπεζα.  

 Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ελκυστικά και μπορεί να καθορισμένα ή/και αναθεωρήσιμα. Πιο συγκεκριμένα, το 

ποσοστό επιτοκίου δύναται να αλλάζει κατά τη διάρκεια ζωής του δανείου ή/και σε προκαθορισμένα χρονικά 

διαστήματα.  

 Η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται συνήθως σε ετήσια βάση ή ανά εξάμηνο, ενώ μπορεί να δοθεί περίοδος 

χάριτος κατά τη φάση κατασκευής ενός έργου.  

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣYMBOYΛEYTIKH είναι η πλέον εξειδικευμένη εταιρία στην εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας 
καθώς και επιχειρηματικών σχεδίων και μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας σας. 
Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε η χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ και η εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:   

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr  
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

 
 
 

 

17. Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους σε έργα προϋπολογισμού άνω των 25 εκατ. 
Ευρώ 

 
18. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Σαουδάραβα επενδυτή προς ανεύρεση αγοράς ξενοδοχειακών μονάδων στην 

Ελλάδα 

Μέσω ενεργειών ανάπτυξης συνεργιών και επίτευξης συνεργασιών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ με τη Σαουδική Αραβία, 
προέκυψε ενδιαφέρον πραγματοποίησης επενδύσεων στην ξενοδοχειακή αγορά της Ελλάδας εκ μέρους σημαντικού 
Σαουδάραβα επενδυτή. Ο εν λόγω επενδυτής επιθυμεί την άμεση αγορά ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, τα οποία θα πρέπει 
να είναι αξιόλογα από την άποψη του μεγέθους, της τοποθεσίας και του χαρακτήρα τους. 
 
Εάν η εταιρία σας ανήκει στον κλάδο της ξενοδοχειακής αγοράς και αναζητάτε συνέργιες στρατηγικού χαρακτήρα με 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:   

Υπεύθυνος επικοινωνίας  Θεσσαλονίκης: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail:  amanglis@atlantisresearch.gr        
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

http://www.eib.org/index.htm
http://www.eib.org/projects/priorities/index.htm
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19. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ολοκλήρωσε την επένδυση ύψους 1,0 εκ. € του Odyssey Venture Partners 
στη Myrmex 

Χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ έλαβε η εταιρεία Myrmex από το επενδυτικό ταμείο Odyssey JEREMIE 
Partners, το οποίο στηρίζει και χρηματοδοτεί εταιρείες που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο των νέων τεχνολογιών ICT. 
 
Η επένδυση πραγματοποιήθηκε για την ανάπτυξη του προηγμένου συστήματος αυτόματης παραλαβής online sales («click 
and collect») της Myrmex.  
 
Το σύστημα αυτόματης παραλαβής  online sales (click and collect) που αναπτύσσει η Myrmex βασίζεται στη χρήση αυτόνομων 
ρομποτικών οχημάτων διακίνησης φορτίων και στοχεύει στη σημαντική μείωση του κόστους στη διακίνηση και παραλαβή 
online αγορών για προϊόντα supermarket (grocery retail market) και όχι μόνο. Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή αφού 
παραγγείλει  τα προϊόντα του από το web site της αντίστοιχης εταιρείας να επιλέξει να τα παραλάβει από κάποιο από τα 
πλήρως αυτόματα συστήματα παράδοσης της Myrmex, που βρίσκονται διασκορπισμένα μέσα στον ιστό της πόλης και 
λειτουργούν 24Χ7.  

 
Με αυτό τον τρόπο ο μεν καταναλωτής εξυπηρετείται καλύτερα καθώς δεν χρειάζεται να δεσμευτεί περιμένοντας στο σπίτι 
του για την παραλαβή της παραγγελίας του και δεν πληρώνει το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται το home delivery. 
Επιπροσθέτως, η επιχείρηση μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας της ενώ ταυτόχρονα προσφέρει στους πελάτες της την 
ελευθερία επιλογής του χρόνου και του τόπου παραλαβής της παραγγελίας τους, καθώς η όλο και μεγαλύτερη εντατικοποίηση 
του καθημερινού προγράμματος καθιστά για τον σύγχρονο καταναλωτή πολύ δύσκολη την επιλογή του home delivery 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διατηρεί ηγετικό ρόλο εδώ και 22 χρόνια σε θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής και υλοποίησής 
της, σε ότι αφορά τις χρηματοδοτήσεις εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και γρήγορης ανάπτυξης. Μέσω της εξειδικευμένης 
Διεύθυνσης της Innovation Management & Finance (IMF) καθώς και της θυγατρικής της εταιρίας στο Λονδίνο – Atlantis 
Neovent Capital Ltd. (ANC) – η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει συμβάλλει καθοριστικά και με επιτυχία στην επίτευξη πολλών 
deals παρόμοιου χαρακτήρα με αυτό της Myrmex, θέτοντας στη διάθεση των πελατών της υπηρεσίες και εξειδικευμένα 
εργαλεία που καλύπτουν όλο το φάσμα του Corporate Finance. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συνεργάζεται με τους υποψηφίους πελάτες της άνευ αμοιβής μέχρι αυτοί να αποκτήσουν 
investement readiness τόσο σε επίπεδο επιχειρηματικού σχεδίου όσο και σε εκείνο των επιθυμιών των κυρίων μετόχων, ενώ η 
αμοιβή της ορίζεται στη βάση success fee, επί του Κεφαλαίου Επένδυσης (Fund raised). Έπειτα, ακολουθεί η διαμόρφωση της 
κατάλληλης στρατηγικής που συνοδεύεται από τον εντοπισμό και την προσέγγιση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης 
(Ελλάδας ή Εξωτερικού), όπως επίσης και την υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ώστε να επιτευχθεί η 
χρηματοδότηση των επιχειρηματικών βημάτων. 
 
Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ σε ενδιαφερόμενους πελάτες της που αναζητούν 
εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων περιλαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη για την 
προετοιμασία του επιχειρηματία, ώστε να αποκτήσει investement readiness μέσω της εκπόνηση και κατάλληλης παρουσίασης 
του Επιχειρηματικού του Πλάνου και την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης. 
 
Οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν χρηματοδοτικά προγράμματα, εθνικά ή/και ευρωπαϊκά καθώς και 
κεφάλαια που προέρχονται από venture capitalists, corporate investors, business angels, την EIB, την Παρευξείνια Τράπεζα, 
ιδιώτες επενδυτές και είσοδο σε κύριες ή εναλλακτικές χρηματιστηριακές αγορές, όπως η OTC  market της Νέας Υόρκης. 
Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ , διαθέτει ειδικά εργαλεία χρηματοδότησης υπερχρεωμένων εταιριών, ασχολείται 
με ουσιαστικό restructuring παραγωγικών επιχειρήσεων και των δανείων τους, καθώς και με την ίδρυση και 100% 
χρηματοδότηση παραγωγικών μονάδων στις ΗΠΑ. 
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία 

επικοινωνίας: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

http://ancapital.co.uk/default.asp
http://ancapital.co.uk/default.asp
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:koura@atlantisresearch.gr
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Tα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην άντληση χρηματοδότησης από τις 
παραδοσιακές πηγές, δηλαδή τις τράπεζες. Δεδομένου, ωστόσο, ότι η ανάγκη για μετρητά μεγαλώνει παράλληλα με την 
εταιρεία, πολλοί επιχειρηματίες αναγκάζονται να γίνουν πιο δημιουργικοί, ούτως ώστε να «ανακαλύψουν» εναλλακτικές - 
νέες πηγές χρηματοδότησης για τις εταιρείες τους.    
  

Επίσης, πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν συνεχώς, πλέον, αναπτυξιακές στρατηγικές, κυρίως γιατί αντιλαμβάνονται πως πια δεν 

υπάρχει στασιμότητα: όταν δεν προχωράς δυναμικά μπροστά, απλά μένεις πίσω. Οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης 

χρειάζονται όχι τόσο για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων, άλλα κυρίως για αναπτυξιακές στρατηγικές όπως π.χ. 

εξαγωγικές κινήσεις, ανάπτυξη νέων προϊόντων, έρευνα, καινοτομία, είσοδος σε νέες αγορές, επενδύσεις κ.α. Στο σημείο αυτό 

μία εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της εύρεσης εναλλακτικών τρόπων 

χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων μίας επιχείρησης, ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα του Corporate finance και όχι μόνο, 

υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσες επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. Για περισσότερες 

πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

 
 
 
 

 

20. Στρατηγικές ευκαιρίες στον κλάδο τροφίμων 

Εταιρία πελάτης μας η οποία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο τροφίμων και έχει εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική 
αγορά αναζητά ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου κλάδου.  
 
Αναλυτικότερα: 
Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξης της και την αύξηση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά, η στρατηγική ανάπτυξης 
της εταιρίας πελάτη μας περιλαμβάνει την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της μέσω στρατηγικών συνεργασιών καθώς και 
απορρόφησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων. 
 
Εάν η Εταιρία σας ανήκει στον κλάδο τροφίμων και αναζητάτε συνέργειες στρατηγικού χαρακτήρα με μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα και προοπτικές διείσδυσης σε νέες αγορές ακόμη και εκτός Ελλάδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:   

21. Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων 

22. Advanced Acceleration & Access to Finance for Startups 

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης Stage2 απευθύνεται σε 
μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις, εστιάζοντας στην διαμόρφωση της 
εμπορικής στρατηγικής και υποστήριξη στην άντληση κεφαλαίων. Το Stage2 
παρέχει στους συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του τρίμηνου προγράμματος 
χώρους εργασίας, καθοδήγηση και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
από μέντορες με διεθνή παρουσία.  

Η ομάδα του Stage2 αποτελείται από δεκαπέντε και πλέον μέντορες από χώρες 
της Ευρώπης αλλά και των Η.Π.Α. , με ηχηρή παρουσία στον επιχειρηματικό χώρο και πολυετή προϋπηρεσία στους 
μεγαλύτερους οργανισμούς του κόσμου όπως η Amazon, Apple, EA ή PWC κλπ. Στην ομάδα επίσης συμμετέχουν και 
εκπρόσωποι Venture Capitals Funds ενισχύοντας τις ευκαιρίες για εύρεση χρηματοδότησης. Η πλήρη λίστα με τους μέντορες 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr  

mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:koura@atlantisresearch.gr
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και συντελεστές στο Stage 2 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://stagetwo.innovationfarm.eu/ . 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συνεχής παρακολούθησης και αξιολόγησης των ομάδων, οι συμμετέχοντες θα λάβουν κατά την 
διάρκεια του Stage 2 πρακτικές συμβουλές για την είσοδο τους στην αγορά, την ανάπτυξη πελατολογίου, προετοιμασία term-
sheets και τρεις αποτιμήσεις από έμπειρους επενδυτές.  

Oi επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα βρίσκονται σε ένα προχωρημένο 
στάδιο, καθώς βασικός στόχος του Stage 2, είναι να έχουν την ετοιμότητα που απαιτείται για την άντληση κεφαλαίων και 
υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.   

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν θα βρεθούν σε ένα οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές όπως 
γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, τηλεφωνικό κέντρο κ.α. που εγγυόνται την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη τους .  

To πρόγραμμα του Stage2 που διοργανώνεται από το Innovation Farm και την Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε., με την 
υποστήριξη της Amazon Web Services στην Θεσσαλονίκη.  Για να δηλώσετε συμμετοχή ή για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Stage2 μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Αργύρη Σπυρίδη,  +30 6974031424,  aspys@innovationfarm.eu    

23. Αποτελεσματική Επιχειρηματική Ευφυία στην Πράξη 

Η σύγχρονη Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποτελείται από ένα σύνολο διοικητικών και αναλυτικών διαδικασιών, 
υποστηριζόμενων από την τεχνολογία, που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να ορίσουν στρατηγικούς στόχους και έπειτα να 
μετρήσουν και να διαχειριστούν την απόδοση έναντι αυτών των στόχων. 

 Βασικό εργαλείο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αποτελεί η ανάλυση και παρακολούθηση των βασικών δεικτών 
απόδοσης (Key Performance Indicators) που συνδέονται με την στρατηγική της επιχείρησης. 

Επιπλέον, η σύγχρονη Διοίκηση στηρίζεται στην συλλογή δεδομένων από ποικίλες πηγές, υποβολή ερωτήσεων, ανάλυση των 
δεδομένων και εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην πράξη. 
 
Ταυτόχρονα, πρέπει να μπορεί να αναλύσει και να αποτυπώσει τις πληροφορίες στο χώρο όπως και να «ανακαλύψει» 
patterns τα οποία μπορούν να αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης τακτικών στόχων στην 
αγορά.  
Για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου που αναγνωρίζει την πληροφορία ως  
οργανωτικό αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ υποστηρίζει: 
 

 την θέσπιση διαδικασιών για την μετατροπή των δεδομένων (data) σε πληροφορία (information),  της πληροφορίας 
σε γνώση (knowledge) και της γνώσης σε επιχειρηματικά πλάνα (plans) που οδηγούν σε κερδοφόρες επιχειρηματικές 
αποφάσεις με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων επιχειρηματικής  ευφυΐας 

 τον σχεδιασμό των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)  που αντανακλούν άμεσα τους στόχους, την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα μίας επιχείρησης (λαμβάνοντας υπόψιν την διεθνή πρακτική και τις 
τυποποιημένες μετρήσεις του κλάδου ώστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις (benchmarking), 

 την παρουσίαση της πληροφορίας σε μορφή που να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση και αυτούς που 
παίρνουν τις αποφάσεις, 

 την θέσπιση διαδικασιών για ενοποιημένη προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση, εμπλουτισμό και διαμοιρασμό 
των πληροφοριών σε μία επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, 

 
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχοντας μεγάλη εμπειρία στις επιχειρηματικές διαδικασίες στους κλάδους της μεταποίησης και 
των υπηρεσιών, διαθέτει τους εξειδικευμένους σύμβουλους που θα βοηθήσουν στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της 
πληροφορίας και την μετατροπή αυτής σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την διαδικασία  
λήψης αποφάσεων, τη διαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών στόχων και την αύξηση του κύκλου εργασιών και κερδοφορίας 
των πελατών μας. 
Επικοινωνήστε μαζί μας για μία συνάντηση. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000,  e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 

http://stagetwo.innovationfarm.eu/
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:aspys@innovationfarm.eu
mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
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24. Ν.3299/2004:  Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο Ν.3299/2004, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη 
δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριετίας σε περίπτωση 
επενδυτικών σχεδίων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οφείλουν: 
 

 να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. 
 να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που 

προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. 
 να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από 

φυσικά φαινόμενα. 
 να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά 

αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην 
εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης 
εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Αιτήματα αντικατάστασης παγίων για κάθε ενισχυόμενη επένδυση 
δεν μπορούν να εγκριθούν πάνω από δύο φορές. 
 

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου οργάνου: 
 Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχισης της 

λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής 
παραμένει στον εκμισθωτή. 

 
Διατήρηση νέων θέσεων απασχόλησης 
Οι επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δημιουργούμενη απασχόληση οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων 
θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους και/ή τρία (3) έτη σε περίπτωση 
μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
 
Αποστολή στοιχείων τήρησης υποχρεώσεων επενδυτών 
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί οφείλουν, επιπλέον, για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ή τριών (3) ετών σε περίπτωση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), να υποβάλλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ-Επ), υπό τη μορφή 
αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων, τα παρακάτω στοιχεία το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη 
συμπλήρωση εκάστου έτους λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος των πέντε (5) 
ή τριών (3) ετών αντιστοίχως: 
1. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης: 

i. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής του (τελευταίο καταστατικό κ.λπ.). 
ii. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/και    
               αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική    
                τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ). 
iii. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. 
iv. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου. 
v. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική   
               διαχείριση τελευταίου τριμήνου. 

2. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης: 
i. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) υποβληθέντων στο ΙΚΑ για το τελευταίο   
               έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ.). 
ii. Αντίγραφα υποβληθέντων Ε7Δ). 
iii. Αντίγραφα πτυχίων των νέων θέσεων των πτυχιούχων (για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις  
               του Ν.3908/11). 
iv. Καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. 

3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα. 
i. Ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους. 
ii. Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους. 
iii. Ισοζύγιο 4ου βαθμού 31/12 υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο και τον Οικονομικό Δ/ντή ή τον Λογιστή  
               της επιχείρησης. 
iv. Βεβαίωση του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

4. Στοιχεία λειτουργίας της επένδυσης. 
i. Η πλέον πρόσφατη άδεια λειτουργίας της επένδυσης που έχει ενισχυθεί (Άδεια λειτουργίας για επενδύσεις  
                μεταποίησης, ενημερωτικά σημειώματα τελευταίου έτους εκδοθέντα από ΛΑΓΗΕ για επενδύσεις ΑΠΕ, Ειδικό 
                Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ για επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού, Βεβαίωση και Διάγραμμα παλετοθέσεων με  
                υπογραφή από Μηχανικό για επενδύσεις στον τομέα των Logistics, άδεια λειτουργίας για Parking). 
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ii. Βεβαίωση δυναμικότητας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό. 
5. Στοιχεία Ισχύος Μηχανημάτων HP ή KW της επένδυσης. 

i. Πίνακας καταγραφής όλων των εγκατεστημένων Μηχανημάτων του Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
ii. Βεβαίωση ισχύος μηχανημάτων της επένδυσης, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

6. Στοιχεία δημοσιότητας. 
i. Φωτογραφία της προβλεπόμενης στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.42424/2014 μόνιμης επεξηγηματικής  
                πινακίδας. 

7. Στοιχεία παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Τ.Π.Α. επενδύσεων. 
i. Στοιχεία για την παρακολούθηση των έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Τ.Π.Α. (απολογιστική έκθεση     
                προόδου κ.λπ.). 

8. Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία που πιστοποιούν την τήρηση τυχόν ειδικών όρων των εγκριτικών αποφάσεων για την 
υπαγωγή και για την ολοκλήρωση της επένδυσης. 
 

Κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων, οι επιχειρήσεις 
υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες τα ακόλουθα έγγραφα: 

α. εκτύπωση του παραγόμενου από το ΠΣΚΕ−Επ αιτήματος ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων, στο οποίο   
             τίθεται η πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης και 

β. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο ΠΣΚΕ−Επ είναι αληθή. 
 

Σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων της παρούσας περίπτωσης ή αποστολής ανακριβών στοιχείων επιβάλλεται στην 
επιχείρηση πρόστιμο που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επιχορήγησης.  

 
 Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2013 υπέβαλαν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τα προβλεπόμενα στοιχεία 

εμπρόθεσμα (έως 30−09−2013) ή εκπρόθεσμα (έως 30−01−2014) σε έντυπη μορφή, οφείλουν να τα επανυποβάλουν 
ηλεκτρονικά , επισυνάπτοντας το αποδεικτικό της έντυπης υποβολής (αριθμός πρωτοκόλλου). 

 Επιχειρήσεις που κατά το έτος 2014 υπέβαλαν σε έντυπη μορφή στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες τα 
προβλεπόμενα στοιχεία, υποχρεούνται να τα υποβάλουν εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.  
 

Μη τήρηση υποχρεώσεων 
 Σε περίπτωση που η επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση και έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας: 
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση. 
β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος    

            αυτής. 
 Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το 
σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. 

 Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις, που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφεται η αναλογούσα στο 
συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε 
τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την επιδότηση του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, επιστρέφεται το μέρος της ενίσχυσης, που αναλογεί στη θέση εργασίας που 
καταργήθηκε. 
 

Υποχρέωση γνωστοποίησης οποιασδήποτε αλλαγής στην εταιρική σύνθεση: Κάθε αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης του φορέα 
της επένδυσης οφείλει να γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι 
λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, 
αφαιρείται από την ενίσχυση το αντίστοιχο ποσοστό που όριζε η απόφαση υπαγωγής λόγω αυτής της ιδιότητας. 

 
 Ίδια Συμμετοχή: Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι 
έχουν αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία: α) εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή εάν έχει δοθεί τμήμα της επιχορήγησης, β) εάν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης.   

 
Οι συνέπειες αυτές επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά Νόμο 
αρμόδια για τον έλεγχο των κατά περίπτωση στοιχείων. 

 
Σε περίπτωση επιστροφής των ενισχύσεων αυτό γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα 
ποσά  προσαυξάνονται κατά το ποσό των Νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους.  
Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόμενων φόρων: 



 

 24 

Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται 
στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:  
 
 Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε 

χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με 
χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία 
των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, 
μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής 
μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας. 

 Γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή 
θα αναληφθεί.  

 Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας. 
 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση 
εντός της πενταετούς προθεσμίας, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του 
αφορολόγητου αποθεματικού. 
 
Σε περίπτωση επιστροφής των ενισχύσεων αυτό γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα 
ποσά  προσαυξάνονται κατά το ποσό των Νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους.  
Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόμενων φόρων: 
Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται 
στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:  
 
 Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε 

χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με 
χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία 
των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχείρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, 
μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής 
μίσθωσής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας. 

 Γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή 
θα αναληφθεί.  

 Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θανάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας. 
 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση 
εντός της πενταετούς προθεσμίας, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απαλλάγησαν της φορολογίας λόγω σχηματισμού του 
αφορολόγητου αποθεματικού. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140,  e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:koura@atlantisresearch.gr
mailto:bartzakis@atlantisresearch.gr
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Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, 
για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. 

 
Ο όρος ‘Εύλογη Αγοραία Αξία’ σημαίνει, για τους σκοπούς μίας οικονομικής μελέτης αποτίμησης, την τιμή στην οποία μία τέτοια 
περιουσία θα άλλαζε χέρια ανάμεσα σε ένα πρόθυμο αγοραστή και ένα πρόθυμο πωλητή, όταν κανένας από τους δύο δεν 
βρίσκεται κάτω από πίεση να αγοράσει ή να πουλήσει, όπου και οι δύο γνωρίζουν τα σχετικά δεδομένα και η αγοραπωλησία 
γίνεται με δίκαιο τρόπο και για τους δύο. 

 
Στην διαδικασία Αποτίμησης Επιχειρήσεων, είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων για τον προσδιορισμό 
αυτής. Όλες οι μέθοδοι που τελικά χρησιμοποιούνται, δίνουν εν τέλει ένα μέτρο της αξίας της επιχείρησης.  

 
Είναι απαραίτητο δηλαδή να προσδιορίζεται η αξία των επιχειρήσεων και θεωρητικά από ειδικούς μελετητές. Ανεξάρτητα από 
το ποια μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για την αποτίμηση συγκεκριμένης επιχείρησης, είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται 
περισσότερες της μίας μέθοδοι και κατόπιν να συγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκτιμηθεί 
καλύτερα το δυναμικό της επιχείρησης και να προσδιοριστεί η αξία της υπό διαφορετικές συνθήκες.  

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ χρόνια τώρα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσες 
επιχειρήσεις την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας 
μας. 

25. Ευκαιρίες επένδυσης στον πρωτογενή τομέα με τη δημιουργία θερμοκηπιακών μονάδων με η χωρίς  
μονάδα συμπαραγωγής και αξιοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή συνθετικού ντίζελ με κάλυψη 
από 20-100 στρέμματα έχοντας εξαγωγικό προσανατολισμό για την πώληση των παραγόμενων 
προϊόντων. 

Η χώρα μας μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία – υλοποίηση υαλόφρακτων θερμοκηπιακών μονάδων 
υδροπονικής καλλιέργειας με Συμπαραγωγή για την παραγωγή κηπευτικών και όχι μόνο αλλά με εξαγωγικό χαρακτήρα.  
 
Παράλληλα η θερμοκηπιακή μονάδα θα μπορούσε να είναι 100% ενεργειακά ανεξάρτητη παράγοντας την δική της ενέργεια με 
την αξιοποίηση της βιομάζας – μετατρέποντας αυτήν σε συνθετικό ντίζελ καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό κατά 100% της 
ενεργειακές της ανάγκες και αυξάνοντας το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας με παράλληλα αύξηση της παραγωγής ανά 
m2. Οι εσωτερικές κλιματολογικές συνθήκες θα είναι απόλυτα ελεγχόμενες και οι μονάδες θα διαθέτουν AGRO 1- AGRO 2 , 
HASP, ISO και θα παράγουν υγειϊνά πιστοποιημένα για την κατανάλωση προϊόντα. Είναι γεγονός πώς στην Ολλανδία υπάρχουν 
πάνω από 4.000 ha των 100 στρμ περίπου εκ των οποίων 2.000 ha παράγουν κηπευτικά και 2.000 ha παράγουν ανθοκομικά. 
 
Παρόμοιες θερμοκηπιακές μονάδες υπάρχουν μόνο τρείς (3) στις χώρα  μας εκ των οποίων οι δύο παράγουν τομάτες σε τσαμπί 
και η τρίτη παράγει tricolor πιπεριές.  Είναι επίσης γεγονός ότι η κατανάλωση π.χ τομάτας σε ετήσια βάση στην Ελλάδα είναι 
~700.000 τόνοι και η παραγωγή τομάτας στην π.χ στην θερμοκηπιακή μονάδα της Αλεξάνδρειας Ημαθίας που είναι των 100 
στρμ, από την μία και μοναδική μονάδα ιδίου επιπέδου παράγει μόνο 4.500 τόνους – 5.000 σε ετήσια βάση. Είμαστε 
ελλειμματικοί στο συγκεκριμένο προϊόν και μεγάλες ποσότητες εισαγόμενων προϊόντων από διάφορες χώρες (τομάτας σε ταμπί 
 και πιπεριάς) διοχετεύονται στην Ελληνική αγορά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι μόνο. 
 
Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σε συνεργασία με την Green Alliance A.E μπορεί να βοηθήσει και να συνεργαστεί σε όλα 
τα επίπεδα με τους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση παρόμοιων μονάδων, εξασφαλίζοντας την σύνταξη των σχετικών 
φακέλων για την έκδοση των αδειών, και να βοηθήσει στην εφαρμογή και υλοποίηση των μονάδων αυτών ως επίσης να 
βοηθήσει και στην εξασφάλιση των συμβολαίων πώλησης των προϊόντων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site της  http://www.atlantisresearch.gr & www.greenalliance.eu  . 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ  

26. Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail:  amanglis@atlantisresearch.gr 
Θωμάς Φερφύρης,   τηλ. 2310 531000, εσωτ. 139, e-mail:  ferfiris@gmail.com, ferfiris@greenalliance.eu 

http://www.atlantisresearch.gr/
http://www.greenalliance.eu/
http://www.atlantisresearch.gr/files/GreenAlliance.pdf
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:ferfiris@gmail.com


 

 26 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Μαρία Κούρα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113,  e-mail: koura@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: 
Γιάννης Ευγενίδης τηλ.210 6563800,  email:evgenides@atlantisresearch.gr                                                       
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: 
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:  
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:  
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