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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.

 Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο

και

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete @atlantisresearch.gr
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1Α ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35131, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: info@atlantis.net.gr
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1. Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Άλμα» για την ενίσχυση των
επιχειρήσεων με επιδότηση έως 50%.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστό 50%) για την ενίσχυση δράσεων που
στοχεύoυν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 11/06/2018 ΕΩΣ 17/09/2018.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δύο (2) τουλάχιστον κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλεξιμοι κλάδοι όπως
ορίζονται στο Παράρτημα IV «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ». Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα
διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE,ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνικός Συνεταιρισμός
επιχειρήσεων με βάση τον 4430/2016 και συνεταιρισμός με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ, Επιδοτείται το 50%
των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογίας και
Πληροφορικής: Έως 100%

Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού: Έως 100%

Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου : Μέχρι 2.500 €

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( νέο προσωπικό) : 40% και μέχρι 20.000 € για μια (1) τουλάχιστον ΕΜΕ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο προγράμματος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε
θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και
ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και να ζητήσετε να σας αποσταλεί η σχετική περίληψη του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Μιλτιάδης Νικολής, τηλ. 210 6563810, e-mail: nikolis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Τζανακάκης Μιχάλης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 114, e-mail: tzanakakis@atlantisresearch.gr
Δελανδρέας Ιωάννης, τηλ 2310 531000, εσωτ : 157, e-mail : delandreas@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου & Δυτικής Ελλάδος:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, email: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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2. Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
με επιδότηση έως 50%.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (με ποσοστό 50%) για την ενίσχυση δράσεων που
στοχεύoυν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 11/06/2018 ΕΩΣ 17/09/2018.
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση
Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δύο (2) τουλάχιστον κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως
ορίζονται στο Παράρτημα IV «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ». Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν νόμιμα
διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
Επιπλέον, πρέπει να έχουν τη μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, IKE,ΝΕΠΑ, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνικός Συνεταιρισμός
επιχειρήσεων με βάση τον 4430/2016 και συνεταιρισμός με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, Επιδοτείται το 50% των
επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis
Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογίας και
Πληροφορικής: Έως 100%

Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού: Έως 100%

Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού.

Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου : Μέχρι 2.500 €

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων ( νέο προσωπικό) : 40% και μέχρι 20.000 € για μια (1) τουλάχιστον ΕΜΕ
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο προγράμματος
(11/06/2018).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση
να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και
ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη της εταιρείας και να ζητήσετε να σας αποσταλεί η σχετική περίληψη του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Μιλτιάδης Νικολής, τηλ. 210 6563810, e-mail: nikolis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Τζανακάκης Μιχάλης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 114, e-mail: tzanakakis@atlantisresearch.gr
Δελανδρέας Ιωάννης, τηλ 2310 531000, εσωτ : 157, e-mail : programmata@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου & Δυτικής Ελλάδος:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, email: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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3. O Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR 2016/679)
Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR 2016/679, στο εξής GDPR) προστατεύει τα φυσικά
πρόσωπα από κινδύνους που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη -μέχρι σήμερα- επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων. Θέτει λοιπόν αυστηρότερους κανόνες στους οργανισμούς, για να περιορίσει την ανεξέλεγκτη επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων και να μειώσει τους κινδύνους για τα φυσικά πρόσωπα. Η εφαρμογή του Κανονισμού είναι
πλέον υποχρεωτική για την επιχείρησή σας ήδη από την 25/5/2018, ενώ η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του
κανονισμού επιφέρει πρόστιμα που αγγίζουν ακόμα και το 4% του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας ή του ομίλου ή τα
20.000.000€ (όποιο μέγεθος είναι μεγαλύτερο).
Αντικείμενο της πρότασής μας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
στην επιχείρησή σας για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών και Συμμόρφωσης
με τον Κανονισμό GDPR. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ανάπτυξη και εφαρμογή του προτεινόμενου Συστήματος
Ασφάλειας έναντι του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για τα προσωπικά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:
 Με την προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται η εταιρεία από εύρος απειλών, ενώ ενισχύεται
η αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που διαχέει στο εξωτερικό της περιβάλλον (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες).
 Ενισχύεται η εμπιστοσύνη του απασχολούμενου προσωπικού με την επίγνωση ότι η διαχείριση της
πληροφορίας είναι ασφαλής.
 Εγκαθίσταται και τηρείται σύστημα ασφάλειας στην εταιρεία προσδίδοντάς της σημαντικό επιχειρησιακό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Το έργο υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις τρεις πτυχές του Κανονισμού, την Τεχνική, τη Νομική και την
Οργανωτική, ενώ βασίζεται στην αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας
της εταιρείας και ως αποτέλεσμα η εταιρία σας θα είναι εναρμονισμένη με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό και
προστατευμένη από κάθε είδους κακόβουλη ενέργεια.
Επιπρόσθετα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρίας
σας σχετικά με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, προσφέρεται
η δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίου εκπαιδευτικού χαρακτήρα διάρκειας 35 ωρών, το οποίο παρέχει την
απαραίτητη κατάρτιση στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρίας σας, καθώς και
προετοιμασία αυτού για τις εξετάσεις πιστοποίησης Data Protection Officer.
Εναλλακτικά, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού σας (Awareness)
σχετικά με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διάρκειας 6-8 ωρών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πολυετή και σημαντική εμπειρία στην αποτύπωση της οργανωτικής και
επιχειρησιακής κατάστασης των ελληνικών εταιρειών όλων των κλάδων της οικονομίας, ενώ είναι σε θέση να
παραδώσει αξιόπιστα συστήματα υποστήριξης και διασφάλισης των λειτουργιών των εταιρειών, πλήρως
προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των εταιρειών. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει δημιουργήσει μία
έμπειρη και ιδιαίτερα ικανή Ομάδα στελεχών με μεγάλη και πολύπλευρη γνώση στην Προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων με συνεπή και αξιόπιστη παράδοση έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Τζανακάκης Μιχάλης, τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 114, e-mail: tzanakakis@atlantisresearch.gr
Δελανδρέας Ιωάννης, τηλ 2310 531000, εσωτ : 157, e-mail : delandreas@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου & Δυτικής Ελλάδος:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, email: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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4. Kαθεστώς ενίσχυσης νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (αναπτυξιακός νόμος)
Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του
καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 έως τις 31 Ιουλίου 2018.
Επιπλέον, τονίζουμε ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
α) Είναι νέες (υπό σύσταση ή νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης υπαγωγής δεν έχει παρέλθει επταετία από την ημερομηνία ίδρυσης που αναφέρεται στην καταχώρισή τους
στο Γ.Ε.Μ.Η. ή στο οικείο μητρώο και δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν η καθεμία από τις
συγχωνευθείσες εμπίπτει στον περιορισμό της επταετίας),
β) δεν είναι συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις και επιπλέον δεν συνδέονται μέσω φυσικών προσώπων με
μεγάλη επιχείρηση, ανεξαρτήτως αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.
Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.
Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων
των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
β. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός),
ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που
συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα,
γ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων
των ειδικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.
δ. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του
οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός
θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
ε. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
Οι επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης,
ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
β. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και
συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Είδη ενισχύσεων
1. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών,
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και
λοιπού εξοπλισμού,
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους
της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης. Η
ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται σε ποσοστό που ορίζεται στο 70% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων
ενίσχυσης του παρόντος άρθρου
Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια:
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1.

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από
01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Κεντρικής Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Θεσσαλίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Ηπείρου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Δυτικής Ελλάδας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
Πελοποννήσου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του
35%
45%
Βορείου Αιγαίου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής
25%
35%
Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας των Ιονίων
25%
35%
Νήσων
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κρήτης
25%
35%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Στερεάς
25%
35%
Ελλάδας
2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης
01.01.2017 – 31.12.2020
Αττικής (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)
20%
30%
Αττικής (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός,
10%
20%
Νότιος Τομέας Αθηνών)
Νοτίου Αιγαίου
20%
30%

55%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
45%
45%
45%
45%
από
40%
30%
40%

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε email στις ακόλουθες ταχυδρομικές
διευθύνσεις:

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παρίκογλου Εύη , τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 155, e-mail: parikoglou@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνου Κυριάκος, τηλ 2310 531000, εσωτ : 125, e-mail : info@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
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5. Kαθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Αναπτυξιακός Νόμος)
Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο πλαίσιο του 2 ου κύκλου του
καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. είναι η 15η Δεκεμβρίου
2018 (εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος).
Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε
αρχική επένδυση.

1.

2.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής:
Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου
Μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14
Γ.Α.Κ.).
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων
ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
ε. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016
(Α ́ 78) στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων.
β) Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης
τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα.
γ) Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων των οποίων αποκτάται η
χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην
κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
δ) Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών
αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται.
ε) Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχεται ως είδος ενίσχυσης:
Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των
πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών.
Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
Η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής παρέχεται στο 100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης που
ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αποτυπώνονται στο Χ.Π.Ε. αναφέρονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και
προσαυξάνονται κατά 10% για μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε
εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ. Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα δέκα εκατομμύρια
(10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των
συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 Γ.Α.Κ.
Ακολουθεί πίνακας με τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια

7
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Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) της Συνθήκης από
01.01.2017 – 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Κεντρικής Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Θεσσαλίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Ηπείρου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Δυτικής Ελλάδας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της
35%
45%
55%
Πελοποννήσου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του
35%
45%
55%
Βορείου Αιγαίου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής
25%
35%
45%
Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας των Ιονίων
25%
35%
45%
Νήσων
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κρήτης
25%
35%
45%
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Στερεάς
25%
35%
45%
Ελλάδας
2. Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης από
01.01.2017 – 31.12.2020
Αττικής (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)
20%
30%
40%
Αττικής (Ανατολική Αττική, Κεντρικός, Βόρειος, Δυτικός,
10%
20%
30%
Νότιος Τομέας Αθηνών)
Νοτίου Αιγαίου
20%
30%
40%
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε email στις ακόλουθες ταχυδρομικές διευθύνσεις:

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παρίκογλου Εύη , τηλ.: 2310 531000, εσωτ.: 155, e-mail: parikoglou@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνου Κυριάκος, τηλ 2310 531000, εσωτ : 125, e-mail : info@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr

8

6. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός : Μία ευκαιρία Βιωσιμότητας
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός (Νόμος 4469/2017) αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία αλλά ταυτόχρονα μία λεπτή και
πολύπλοκη διαδικασία για να ρυθμίσουν οι επιχειρήσεις τα χρέη τους προς Τράπεζες, Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία
και να αποκτήσουν την απαιτούμενη βιωσιμότητα. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον νόμο γίνονται ηλεκτρονικά μέσω
πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Ακριβέστερα, οι
αιτήσεις ξεκίνησαν 03/08/2017 και έχουν καταληκτική ημερομηνία 31/12/2018.
ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Στον νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού εντάσσονται κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα
και έχει πτωχευτική ικανότητα καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Οι προϋποθέσεις ένταξης κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου είναι οι εξής:
1. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 πρέπει να υπάρχει / ουν:
 Οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, ή
 Οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα, ή
 Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Φορολογική Διοίκηση, ή
 Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ή
 Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (περιλαμβανομένων ΟΤΑ), ή
 Βεβαιωμένες μη πληρωμές επιταγών εκδόσεως του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, ή
 Διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρους του
προσώπου.

2. Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ (Ωστόσο, για οφειλές
ποσού λιγότερο των 20.000 ευρών υπάρχει ανάλογη διαδικασία με τις ευνοϊκές προβλέψεις αυτού του νόμου)
και

3. Πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:



Για απλογραφικά βιβλία, σε μία, τουλάχιστον, από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να
υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
Για διπλογραφικά βιβλία, σε μία, τουλάχιστον, από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να
υπάρχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή θετική καθαρή θέση (equity).

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Οι οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνουν όλες τις οφειλές οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση
των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η
βιωσιμότητα του οφειλέτη.
Εξαιρέσεις:
α. Οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 31/12/2017.
β. Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (i) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000€ και
ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (ii) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των
20.000.000€ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη.
γ. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που εμπίπτουν στο κριτήριο του στοιχείου (β.i) παραπάνω, υπερβαίνουν
αθροιστικά το κριτήριο του στοιχείου (β.ii) παραπάνω, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου
και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές με τις μικρότερες απαιτήσεις έως
τη συμπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των 20.000.000€. Οι λοιποί πιστωτές, ακόμα και εάν οι
απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια του στοιχείου (β.i), συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία
εξωδικαστικής ρύθμισης του παρόντος νόμου.
δ. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων
λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση πριν την τελική υποβολή της ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του οφειλέτη που
αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή, καθώς και δήλωση των περιουσιακών στοιχείων του. Βασικό στοιχείο
που θα πρέπει να κατατεθεί είναι η έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη, εάν έχει εκπονηθεί.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Με τις διατάξεις του Νόμου καθορίζεται μια διαφορετική διαδικασία για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων
επαγγελματιών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσονται στο αμιγές
πεδίο εφαρμογής αυτού του Νόμου καθώς δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Παρόλα αυτά, η αναγκαιότητα που
επιβάλλεται από την καθημερινή πρακτική και το κενό του νομοθετικού πλαισίου, κατέστησε απαραίτητη τη
θεσμοθέτηση μίας διαδικασίας που να καλύπτει και τις ανάγκες ελάφρυνσης αυτών των επαγγελματιών. Για το λόγο
αυτό, για τους οφειλέτες με χρέη έως και 125.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία, όπου τόσο
το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προ-τυποποιημένες λύσεις. Ενώ, για οφειλές άνω των 125.000
ευρώ ακολουθείται μια εξατομικευμένη διαδικασία με την προσκόμιση ειδικότερων δικαιολογητικών. Εν κατακλείδι,
οι προτάσεις του Δημοσίου και των Ταμείων οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής
οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120
μηνιαίες δόσεις (10 έτη).
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η υποβολή της αίτησης στο Ν.4469/17 επιβάλλεται να είναι
αποτέλεσμα επιστημονικής προσέγγισης βασισμένη σε συγκεκριμένους κανόνες της οικονομικής επιστήμης και
σαφώς ν’ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο εξόδου του αιτούντα από την χρηματοοικονομική ασφυξία.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε σχετικό email στις ακόλουθες
ταχυδρομικές διευθύνσεις ή και να καλέσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Βασίλης Χαρπίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ.: 116, emal: charpidis@atlantisresearch.gr
Καλαμακίδης Γρηγόρης, τηλ 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου & Δυτικής Ελλάδος:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, email: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, τηλ: 22310 23270, κιν.: 6972 822920, e-mail: christos@atlantis.net.gr

7. Απονομή του τίτλου European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH) label στο
ΒLUEMED
Μετά την πρόσφατη απονομή τίτλου του ευρωπαϊκού μας έργου Dive in History (UCRCA)
σειρά έχει τώρα το έργο BLUEMED στο οποίο δόθηκε επίσης έγκριση να φέρει και αυτό τον
τίτλο του European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH).
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς σχεδόν 300.000 άτομα δουλεύουν απευθείας στο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ και μέσω
αυτού δημιουργούνται έμμεσα μέχρι και 7,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μερικοί από τους βασικούς στόχους της
πρωτοβουλίας είναι να προωθηθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς ως κομμάτι της πολιτισμικής
πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, να ενισχυθεί η συμβολή της Ευρωπαϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς
στην οικονομία και την κοινωνία, μέσω της άμεσης και έμμεσης οικονομικής της δυνατότητας και να συμβάλει στη
προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως ένα σημαντικό στοιχείο στη
διεθνή παρουσία της ΕΕ.
Λαμβάνοντας υπόψιν το σημαντικό ρόλο που παίζει η πολιτιστική
κληρονομιά της Ευρώπης στην οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση,
η Ατλαντίς Συμβουλευτική μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους του BLUEMED
είμαστε διπλά περήφανοι για την απονομή και του 2ου τίτλου European Year
of Cultural Heritage 2018 (EYCH) στο έργο του BLUEMED
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο www.bluemed.interreg-med.eu
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας , 2310 531000, εσωτ. 113, email: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Πολύβιος Ραξής , τηλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210.6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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8.

Διεξαγωγή του Business Angels Forum V

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο Business Angels
Forum (BAF V) που συνδιοργανώθηκε από την Ατλαντίς
Συμβουλευτική ΑΕ, το Innovation Farm και το Ok!Thess
στις εγκαταστάσεις του τελευταίου την Τρίτη 12
Ιουνίου 2018. Οι έξι νεοφυείς εταιρείες οι οποίες
παρουσίασαν στους επιχειρηματικούς αγγέλους και
θεσμικούς επενδυτές αποδείχθηκε ότι κέρδισαν επάξια
τον τίτλο του φιναλίστ στο BAF V. Στο πρώτο μέρος της
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ενημερωτική και
εκπαιδευτική συνάντηση προς τους επιχειρηματικούς
αγγέλους παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην
διεθνή σκηνή (ομιλήτρια κα. Adriane Thrash, Partner,
Anthology Management), τις συνέργειες τις οποίες
μπορούν να αναπτυχθούν μετά τη δημιουργία των
νέων venture capital funds του Innovation Window του
Equi Fund στην Ελλάδα (ομιλητής κ. Γεώργιος
Καραντώνης, Metavallon Partner), το πως να είναι
κάποιος αποτελεσματικός επιχειρηματικός άγγελος (ομιλητής Αργύρης Σπυρίδης, Founder του Innovation Farm) και το
πως να σχεδιαστεί μία επιχειρηματική συμφωνία μεταξύ μίας νεοφυούς ομάδας και ενός επιχειρηματικού αγγέλου
(ομιλητής κ. Άγγελος Μαγκλής, Διαχειριστής AdrionBusiness Angels Network).
Μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν διμερής συναντήσεις μεταξύ των φιναλίστ νεοφυών εταιρειών του
BAF V (CollegeLink, K-Invent, Revoilution, Robotiles, SteamRays και Twiddle) με επιχειρηματικούς αγγέλους και
νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίστηκαν έως τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Παράλληλα, πολλοί από τους επενδυτές
που δεν κατόρθωσαν να είναι παρόν στην εκδήλωση έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση Second
Dates με 3 από τις 6 ομάδες που παρουσίασαν. Ένα γενικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την εκδήλωση είναι
ότι παραμένει έντονη η έλλειψη νεοφυών ομάδων και επιχειρήσεων με ουσιαστικό επίπεδο επιχειρηματικής
ετοιμότητας για υποδοχή επενδυτών.
Ευχαριστούμε θερμά για ακόμη μία φορά τους Υποστηρικτές και τους Χορηγούς Επικοινωνίας της Εκδήλωσης.

Υποστηρικτής Επικοινωνίας

Υποστηρικτές

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108: email: amanglis@atlantisresearch.gr
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9. Τα νέα της Vimodji
H ομάδα της Vimodji ειδικά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο. Μετά τις 300.000€
του 1ου γύρου τώρα συγκεντρώνει άλλες 200.000€ για να πραγματοποιήσει το launch της υπηρεσίας
της στο ευρύ κοινό. Η ομάδα της Ατλαντίς είναι ενθουσιασμένη τόσο με την ποιότητα της υπηρεσίας
όσο και με την αποδοχή που είχε στην μέχρι τώρα εφαρμογή της από τους χρήστες.
Στο
παρακάτω
link
μπορείτε
να
κατεβάσετε
την
εφαρμογή
για
Android:
apk.moodgems.com/vimodji.apk και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας στο https://www.vimodji.com
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

10. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με Seal of Excellence έως 50 εκ. ευρώ
Κάθε χρόνο χιλιάδες οργανισμοί και μεμονωμένοι ερευνητές στην Ευρώπη επενδύουν
πόρους και χρόνο για την υποβολή πρότασής τους στο πρόγραμμα «Horizon 2020 SME
Instrument Phase 1 and Phase 2». Η αξιολόγηση βασίζεται σε τρία κριτήρια , αριστεία ,
αντίκτυπο και ποιότητα της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή διαθέτει ένα σύστημα αξιολόγησης που δεσμεύει ανεξάρτητους διεθνείς
εμπειρογνώμονες οι οποίο εντοπίζουν προτάσεις που υπερβαίνουν το όριο ποιότητας
που απαιτείται για χρηματοδότηση. Ωστόσο, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό
του προγράμματος “Horizon 2020”, μόνο ορισμένες από τις προτάσεις που έχουν
καταφέρει να πιάσουν το κατώτατο όριο ποιότητας θα λάβουν την απαιτούμενη
χρηματοδότηση.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω έχει προκύψει μία πολύ θετική εξέλιξη.
H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ), σχεδιάζει να εκδώσει ανοικτή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των
Ελληνικών προτάσεων που έχουν βραβευθεί με το Seal of Excellence (Σφραγίδα Αριστείας) από το SME Instrument
του Horizon 2020. H επικείμενη πρόσκληση θα αφορά προτάσεις ελληνικών επιχειρήσεων, που κρίθηκαν θετικά
στην αξιολόγηση της Seal of Excellence της ΕΕ (Σφραγίδα Αριστείας) για το πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά δεν
κατόρθωσαν να χρηματοδοτηθούν εξαιτίας των υπερδεσμεύσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
Η δράση αυτή προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Εθνικών Πόρων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Άγγελος Μαγκλής, 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Πολύβιος Ραξής , τηλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210.6563800, email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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