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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 ∆ελτίου. 

• 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 

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

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr 
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr 
ΛΟΝ∆ΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr 
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ : ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: infocg@atlantisresearch.gr  
ΧΑΛΚ∆ΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙ∆Α, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826 
ENGINEERING: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr 

 

 

 

Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν 

ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή 

νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή, 

αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, 

μετάφραση ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για 

αυστηρά προσωπική χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. 
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 Το Πρόγραμμα εστιάζει σε 12 ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση, όπως είναι η 
εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η «πράσινη» ενέργεια, η ψηφιακή 
ασφάλεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,  οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. Οι 

προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
 

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπεται η δραστική περικοπή της 
γραφειοκρατίας και η απλούστευση κανόνων και διαδικασιών, ώστε να προσελκυστούν 

περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα καινοτόμων επιχειρήσεων.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

• Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €. 

• Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.  

• Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες 

υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs). 

• Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας. 

• Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής. 

• Τα πρώτα calls «άνοιξαν» στις 11 Δεκεμβρίου 2013. 

 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

• Για κάθε έργο θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Για έργα καινοτομίας το ποσοστό θα είναι 70% ενώ για 

έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%. Για τις ΜΚΟ το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι 100% ανεξαρτήτως του είδους του έργου. 

• Συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads): 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων Υπεργολάβων, δαπάνες 

τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Σχετικά με τις μεγάλες εταιρείες θα βγει οδηγός της Κοινότητας για το πώς θα μπορούν να 
μεταφέρουν ορισμένα από τα έμμεσα κόστη στα άμεσα. 

• Μείωση του χρόνου για την υπογραφή Σύμβασης: 5 (έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων)+3 μήνες (έως υπογραφής της Σύμβασης). 

• Εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις: 

• Αρχική μελέτη σκοπιμότητας (ενίσχυση κατ’ αποκοπή 50.000 €). 

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (επιχορήγηση 70% των δαπανών). 

• Πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης (π.χ. VCs, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κλπ.). 

• Βεβαιώσεις Ορκωτών λογιστών θα απαιτούνται μόνο για τις τελικές πληρωμές και όταν η συνολική χρηματοδότηση των άμεσων δαπανών και 

του μέσου κόστους προσωπικού είναι μεγαλύτερο από 325.000 €. 

• Θα υπάρχει δυνατότητα για πιστοποιητικά μέσου κόστους προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να 

λαμβάνουν πληρωμή, μιας και θα μπορούν να εξομοιώνονται με το υπόλοιπο προσωπικό. 

• Εκ των υστέρων έλεγχοι (ex-post audits) σε ολοκληρωμένα έργα θα γίνονται μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία αποπληρωμής. Κριτήρια 

για την επιλογή των εταίρων στους οποίους θα γίνεται έλεγχος θα είναι α) η πιθανή κακή προϊστορία του φορέα και β) η μεγάλη του 
συμμετοχή και απορρόφηση κονδυλίων από έργα του Horizon 2020. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια: 

• Αρτιότητα πρότασης (Excellence). 

• Aντίκτυπος (Impact). 

• Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation). 

Σε περίπτωση ίδιας συνολικής βαθμολογίας μεταξύ προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στον Αντίκτυπο της πρότασης. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

• Για λόγους ευκολίας οι ετήσιες συνολικές παραγωγικές ώρες καθορίζονται σε 1.720 (περίπου 144 ώρες/μήνα). Υπάρχει βέβαια και η 

ελευθερία ο εκάστοτε φορέας να ακολουθεί τον συνηθισμένο τρόπο που υπολογίζει τις παραγωγικές ώρες του προσωπικού του χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη το παραπάνω νούμερο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνει τις παραγωγικές ώρες, κατά την 
διενέργεια του ελέγχου από την Κοινότητα. 

• Για μέλη της Ομάδας Έργου που θα δουλεύουν 100% του χρόνου τους σε κάποιο έργο, δεν θα απαιτούνται timesheets. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

• ICT (Information Communication Technologies): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικά προγράμματος: 

• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες και διαχείριση 

περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α. 

• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 694 εκατ. €. 

• ICT Δράσεις Καινοτομίας 

• ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme: Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12. 

• ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate IoT & very high rate (>1 

Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration). 

• Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στις βιομηχανίες 

του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά προγράμματος: 

• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας και άλλων 

βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α. 

• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 116 εκατ. €. 

• Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς και στις τεχνολογίες 

χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Χαρακτηριστικά προγράμματος: 

• Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Ευφυής ενέργεια (κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ), ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού 

άνθρακα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α. 

• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι περίπου 560 εκατ. €. 

• FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος 
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είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικά υποβολής: 

• Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών). 

• Υποβολή πρότασης 15 σελίδων. 

• 1 στάδιο υποβολής, 1 στάδιο αξιολόγησης. 

• Εξειδικευμένα στον χαρακτήρα του προγράμματος κριτήρια αξιολόγησης. 

• SMART CITIES (Innovation Actions): Χαρακτηριστικά προγράμματος: 

• Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 89 εκατ. € και για το 2015 είναι 107 εκατ. €. 

• Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας. 

• Π/Υ έργων: 18-25 εκατ. €. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Στην συνέχεια παρατίθενται οι 3 βασικοί πυλώνες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τους 

πυλώνες: 
 

Πυλώνας "Επιστημονική Αριστεία" 
-Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. 
- Δράσεις Marie Skłodowska –Curie. 

- Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET). 
- Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των e-Υποδομών).  

 

Πυλώνας "Βιομηχανική Υπεροχή" - Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEITs) - 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT). - 

Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα υλικά, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογίες Παραγωγής. - 
Διάστημα. - 

Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (χρηματοδοτικά μέσα). 
- Καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. - 
Εργαλείο για τις ΜμΕ (SME Instrument). 

 

Πυλώνας "Κοινωνικές Προκλήσεις"  - 
Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία. - 

Ασφάλεια των τροφίμων / βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία / θαλάσσια, ναυτιλιακή και χερσαίων υδατικών 
πόρων έρευνα και βιο-οικονομία. - 

Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. - 
Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές. - 
Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, η αποδοτικότητα των πόρων και οι πρώτες ύλες. - 

Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες. 
- Ασφαλείς κοινωνίες. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ (SME Istrument)  

Ιδιαίτερη έμφαση στις κλήσεις του «Ορίζοντα 2020» δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει δεσμευθεί πολιτικά το 20% του 

προϋπολογισμού να διατεθεί για τις ΜμΕ, μέσω των πυλώνων "Κοινωνικές προκλήσεις" και "LEITs", μέσω ενός νέου εργαλείου για τις ΜμΕ που θα 

διαθέσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2014 - 2015, μέσω μέτρων στήριξης υπό τον τίτλο "Καινοτομία στις ΜμΕ" και μέσω εργαλείων πρόσβασης σε 

κεφάλαια κινδύνου, συμπράξεων Δημοσίου/Δημοσίου με τη συμμετοχή των κρατών-μελών. 

 
Ειδικότερα, αναφορικά μέσω του εργαλείου για τις ΜΜΕ το Πρόγραμμα στόχο έχει: 

• Να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν στα πρώιμα στάδια μιας ιδέας, στην διάρκεια της διεξαγωγής έρευνας υψηλού κινδύνου 

και καινοτομίας από τις ΜΜΕ , καθώς και η τόνωση πρωτοποριακών καινοτομιών. 

• Να ενισχύσει όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση . 

• Να παράσχει υποστήριξη για όλους τους τύπους καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των μη - τεχνολογικών, κοινωνικών καινοτομιών καθώς  

και καινοτόμων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές έχουν σαφή προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
Πώς θα λειτουργήσει το εργαλείο για τις ΜμΕ; 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο για τις ΜμΕ θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης με απλούς κανόνες και διαδικασίες, καθώς και σταδιακή 

υποστήριξη κατά την διάρκεια 3 φάσεων, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο καινοτομίας . 

 
Οι 3 φάσεις διακρίνονται ως εξής: 

- Η Φάση 1 (Φάση Βιωσιμότητας) θα επιτρέψει την αξιολόγηση του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού ενός έργου/ιδέας. Στην συνέχεια, θα 

εξεταστεί η βιωσιμότητα της ιδέας , θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι, το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, η αναζήτηση εταίρων, η 

σχεδίαση της μελέτης, η πρόθεση πιλοτικής εφαρμογής της ιδέας, το επιχειρηματικό σχέδιο της ιδέας. 
- Φάση 2 : μια κύρια χρηματοδότηση θα παραχωρείται στην ΜμΕ για να αναλάβει την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην επίδειξη 

του προϊόντος/υπηρεσίας και την αναπαραγωγή της αγοράς (market replication). Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη, 

προτυποποίηση, τον έλεγχο, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών , τον σχεδιασμό 

προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς , διαδικασίες κλπ. ) , η αντιγραφή της αγοράς , 

εμπλουτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο προϊόντος/υπηρεσίας. 
- Φάση 3 (Φάση Εμπορικής Εκμετάλλευσης): Οι ΜμΕ θα υποστηρίζονται έμμεσα μέσω απλοποιημένης πρόσβασης σε κεφάλαια και συμμετοχικά 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία (VCs, Business Angels, κλπ.). 
Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας φάσης θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει στην επόμενη. 
Προτάσεις για χρηματοδότηση μπορούν να υποβληθούν μόνο σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς των πυλώνων «Κοινωνικές Προκλήσεις» και «LEIT». 

Ενδεικτική αναφορά: 

• LEIT-ICT: ICT37 – 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme 

• LEIT-NMP: NMP25–2014-15: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs 

• LEIT-BIOTEC: BIOTEC5–2014-15: SME-boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 

• ENERGY-SIE: SIE1–2014-15: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 

• HEALTH-PHC: PHC12-2014-15: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 

 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ 1ου 6ΜΉΝΟΥ 2014 

 

Ανοικτή κλήση για υποβολή προτάσεων Προθεσμία Υποβολής 

Personalized Health Care (Health) – 1
st
 stage 11/3 
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Personalized Health Care (Health) – 1
st
 stage 11/3 

Biotechnology – 1
st
 stage 12/3 

Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative, Sustainable and 
Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 1

st
 stage 

12/3 

Mobility for Growth (MG-Transport) – 1
st
 stage 18/3 

Factories of the Future (FoF) + Energy Efficient Buildings (EeB) + Sustainable Process Industries (SPIRE) 20/3 

Energy 20/3 

Mobility for Growth (MG-Transport) – single stage 27/3 

FET-Proactive - emerging themes and communities – single stage 1/4 

Low Carbon Energy (LCE) – 1
st
 stage 1/4 

Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support (INNOSUP) – 1
st
 stage 2/4 

Personalized Health Care (Health) – single stage 15/4 

ICT – single stage 23/4 

Nanotechnologies, Advanced Materials and Production (NMP) – single stage and 1
st
 stage 6/5 

Low Carbon Energy (LCE) + Smart Cities and Communities – single stage 7/5 

Digital Security – single stage 13/5 

SME Instrument – 1
st
 stage (opening 1/3/2014) 18/6 

Sustainable Food Security (SFS) + Blue Growth (BG, regarding oceans) + Innovative, Sustainable and 

Inclusive Bioeconomy (ISIB) – 2
nd

 stage 

26/6 

Biotechnology – 2
nd

 stage 26/6 

 
ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ  

Ανοικτές κλήσεις για υποβολή προτάσεων:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 
 

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ HORIZON 2020: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σχετική περίληψη στο site της εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr καθώς επίσης οι υπεύθυνοι 
του έργου θα είναι στη διάθεσή σας να σας παρέχουν όποιες διευκρινήσεις τυχόν χρειαστείτε.  

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει μεγάλη εμπειρία στα προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας και με το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που 

διαθέτει, αποτελεί πολλαπλασιαστή επιτυχίας αιτημάτων αυτού του είδους, δεδομένου ότι όπως τονίστηκε και στην αρχικά αναφερόμενη παρουσίαση 

στο ΕΚΕΤΑ τα ποσοστά επιτυχίας συνήθως στα προγράμματα αυτού του είδους δεν ξεπερνούν του 10%-15%. 

 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email:  amanglis@atlantisresearch.gr         
Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: 

Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@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 
 

� Συνεχίζονται προς  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι αιτήσεις υπαγωγής για την ενίσχυση της  μετα-

ποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, που ξεκίνησαν   από 30/12/2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, στο 

Μέτρο 123Α  « ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης   προϋπολογισμού 

100.000.000 ευρώ.  

� Δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση, (όταν 

από τη μεταποίησή τους προκύπτει γεωργικό προϊόν), καθώς και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να 

υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος. 

� Ήτοι τομείς που επιχορηγούνται είναι:   

• Του Κρέατος 

• Του Γάλατος 

• Αυγά – Πουλερικά 

1. Διάφορα Ζώα – Μέλι 

• Διάφορα Ζώα - Σηροτροφία 

• Δημητριακά 

• Ελαιούχα  Προϊόντα 

• Οίνος 

• Οπωροκηπευτικά (εμπορία, μεταποίηση, επιτραπέζια ελιά, γεώμηλα) 

• Άνθη 

• Ζωοτροφές 

• Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό  

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. 

� Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων με προϋποθέσεις κατά τομέα και να 

έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000€ και μέγιστο 10.000.000€ .  

 

Το πρόγραμμα ενισχύει σχεδόν όλων των ειδών τις δαπάνες με το ποσοστό της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος 

2. Μέτρο 123Α για  Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 
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και την γεωγραφική θέση της επένδυσης και να κυμαίνεται με ελάχιστο το 20%, (μεγάλες επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα) και μέγιστο το 

65%,  (ΜΜΕ επιχειρήσεις σε Νησιά του Αιγαίου εκτός Κρήτης και Εύβοιας).   
Υπ. επικοινωνίας : 

Νικόλαος Δάλλας , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email dallas@atlantisresearch.gr 

 

� Ο Α κύκλος 2014 υποβολών αιτήσεων στον  επενδυτικό  νόμο  3908/2011 έκλεισε την 5/3/2014 ενώ αναμένεται να ανοίξει με 

υπουργική απόφαση ο Β’ κύκλος υποβολών, αφού  προηγηθεί ο καθορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων ,(δηλαδή νέα ποσοστά επιχορηγήσεων). 

� Στον Α’ κύκλο 2014 υποβλήθηκαν συνολικά 732 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 4 δις ευρώ με αίτημα για 

επιχορήγηση ύψους 1.257 εκ ευρώ. 

� Γεωγραφικά οι περισσότερες προτάσεις κατατέθηκαν στην Μακεδονία  και Θράκη , (254 προτάσεις προϋπολογισμού ύψους 

1,2 δις ευρώ),   αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχές αυτές μαζί με την Ήπειρο και τα νησιά Βορείου Αιγαίου έχουν και τα 

μεγαλύτερα ποσοστά επιχορήγησης.  

� Οι προτάσεις αυτές θα περάσουν το έλεγχο νομιμότητας  από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όσες από αυτές πληρούν τις 

προϋποθέσεις θα δοθούν στους αξιολογητές.  

� Υπενθυμίζεται ότι οι αξιολογήσεις γίνονται με τυχαία επιλογή του αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης , κάθε πρόταση αξιολογείται και βαθμολογείται από 2 αξιολογητές και εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη τρίτη 

αξιολόγηση η πρόταση βρίσκεται στα χέρια της αρμόδιας υπηρεσίας προκειμένου να εισηγηθεί την υπογραφή της έγκρισης ή 

απόρριψης της πρότασης. 

� Καλό θα είναι οι υπεύθυνοι των έργων να παρακολουθούν καθημερινά την ηλεκτρονική αλληλογραφία και την ηλεκτρονική 

διεύθυνση στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου για τυχόν μηνύματα από τους αξιολογητές  και τον έλεγχο 

νομιμότητας για να προβαίνουν έγκαιρα σε απαντήσεις ή τυχόν ενστάσεις όπου χρειάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.3908/2011 

� Εκτιμάται ότι η όλη διαδικασία πρέπει να κινηθεί γρήγορα δεδομένων των ημερομηνιών αλλαγής των ποσοστών 

επιχορηγήσεων με βάση των εκκολαπτόμενο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr 

Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν.  6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:                                                                                                                                                                                              

Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν.  6956 331106, 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 
 

� Με τον Ν.4242/2014, (ΦΕΚ Α’ 50/28-02-2014), καθιερώνονται νέες αλλαγές προς τους ήδη εγκεκριμένους επενδυτές των οποίων τα 

έργα βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης.   
� Οι αλλαγές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 5 έως 11 του ν.4242/2014 και επιγραμματικά είναι: 

1. Μειώνεται ο χρόνος ισχύος από 5 έτη σε 3, των υποχρεώσεων των επενδυτών  που είναι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες 

επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε).  Αυτό ισχύει  για τα επενδυτικά έργα που έχουν ενταχθεί  στον ν. 3299/2004 μετά την 1-1-2007 και 

τα επενδυτικά έργα που έχουν ενταχθεί στον ν. 3908/2011. Οι υποχρεώσεις που έχει ο κάθε επενδυτής αναφέρονται 

αναλυτικά στην απόφαση ένταξής του και ελέγχονται από τον αρμόδιο φορέα με στοιχεία που αποστέλλει σ’ αυτόν  κάθε 

έτος. 
2. Η παραπάνω υποχρέωση της αποστολής των  στοιχείων μειώνεται επίσης στον ανάλογο χρόνο, 3 έτη για τις Μ.Μ.Ε. και  

σύμφωνα με τον ν.4242/2014 πρέπει να γίνεται  μέσα σε 2 μήνες από την συμπλήρωση έκαστου έτους λειτουργίας της 

ενισχυθείσας επένδυσης. 

3. Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις 

διατάξεις του ν. 3299/2004, ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης και 

εφόσον αυτή είναι πριν τις 31.12.2015. 

4. Οι επενδυτές που έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 μπορούν έως 30.6.2014 να αιτηθούν επιπλέον παράτασης ολοκλή-

ρωσης μέχρι 31.12.2016, (αναμένεται η  έκδοση υπουργικής απόφασης για να καθοριστούν οι διαδικασίες). Όσοι κάνουν 

χρήση του δικαιώματος αυτού δεν μπορούν να τύχουν την επιπλέον 2ετή παράταση υλοποίησης για την οποία πρέπει να 

προηγηθεί η υλοποίηση και ο έλεγχος του 50% της επένδυσης , (εδάφιο πρώτο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004). 

5. Για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, που η αίτηση υπαγωγής τους έχει υποβληθεί από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως 

την 5η Μαρτίου 2014 και που το χρηματοδοτικό τους σχήμα προβλέπει μεσομακροπρόθεσμο δάνειο, μπορεί να εκδοθεί  

απόφαση υπαγωγής πριν την υποβολή της σχετικής έγκρισης του δανείου . Δίνεται όμως μια προθεσμία 6 μηνών από 

την έκδοση της απόφασης ένταξης  ώστε ο επενδυτής να προσκομίσει  είτε: (α) την έγκριση του δανείου, είτε (β) 

τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος αν δεν λάβει τελικά δάνειο,  άλλως αυτοδίκαια η απόφαση ένταξης παύει να 

ισχύει.  

3. Έκλεισε ο Α’ Κύκλος Υποβολών Αιτήσεων στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 

4. Επενδυτικός Ν.3908/2011 & Αναπτυξιακός 3299/2004 νέες αλλαγές για τους ήδη εγκεκριμένους 

επενδυτές 
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6. Στις πιστοποιούμενες προκαταβολές έργου  για έργα των νόμων  3299/2004  και 3908/2011, τα Όργανα Ελέγχου μπορούν 

να πιστοποιούν κόστος μέχρι ποσοστό 40% κατά κατηγορία δαπανών εσωτερικού και μέχρι ποσοστό 50% για τις 

αντίστοιχες δαπάνες του πραγματοποιούνται για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού από το 

εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των πιο πάνω δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 30% του εγκεκριμένου 

κόστους της επένδυσης. 
7. Δημοσιότητα και κατά την  διάρκεια υλοποίησης επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 

3908/2011, όπου ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να αναρτά διαφημιστική πινακίδα στον τόπο υλοποίησης, στην 

οποία θα αναγράφονται   η απόφαση υπαγωγής, ο φορέας υλοποίησης, ο προϋπολογισμός και το ποσοστό συμμετοχής 

του Ελληνικού Δημοσίου. Η παράληψη επιφέρει την αδυναμία της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του έργου. 

8. Από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και μέχρι την 

παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση αυτής, πρέπει να υπάρχει  μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα, η οποία θα 

περιλαμβάνει: (α) το συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και (β) το ποσό της συμμετοχής του Ελληνικού 

Δημοσίου 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr 

Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν.  6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:                                                                                                                                                                                              

Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν.  6956 331106, 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 

 
 

 Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης επιχειρηματικού σκοπού  από 10.000-300.000 ΕΥΡΩ & δάνεια που χρηματοδοτούν 

επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων (Από 10.000-800.000 ΕΥΡΩ) είναι στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,   όλων σχεδόν των 

κλάδων και δραστηριοτήτων, με τις αιτήσεις να ακολουθούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας.  

 

Επιλέξιμοι Φορείς για τα δάνεια είναι οι  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) 

που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες επίσης πρέπει να έχουν 

έδρα, να λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες αν έχουν λάβει 

δάνεια να τηρούν ενήμερες τις οφειλές εγγυημένων δανείων τους ,να δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής 

επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, και να μην έχουν πρόβλημα συσσώρευσης επενδύσεων σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis.  

 

Πρόκειται για  σημαντική προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που τρέχει από τον Απρίλιο με καταληκτική 

ημερομηνία  υπογραφής Συμβάσεων την 31/12/2014, ώστε να  ξεπεράσουν τα  προβλήματα ρευστότητας  κατά την επιχειρηματική ανάπτυξη 

τους, είτε με την υλοποίηση επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια. 

 

Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς η επιτοκιακή 

επιβάρυνση είναι  μόλις  το 50%  του εκάστοτε ισχύοντος  τραπεζικού επιτοκίου, και ο τρόπος εξυπηρέτησής του είναι σε 3μηνες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

 

Χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας Δανείου είναι: 

α) Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €300.000, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την 

κάλυψη, αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και                            

αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών 

υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ  

 

β) Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €800.000 με διάρκεια 5-12 έτη και 

αφορά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί αλλά ακόμη και αν δεν έχουν 

ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα.  

Η λήψη του Δανείου γίνεται από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το με την 

δραστηριότητα της επιχείρησης   ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. 

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.  

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.  έχει την γνώση και την δυνατότητα να εξετάσει μαζί σας τις δυνατότητες και προοπτικές του δανείου 

και να συνεργαστούν τα στελέχη της για την συγκέντρωση και σύνταξη των  απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να υποβάλλετε έναν άρτιο 

φάκελο για το αίτημά σας.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.atlantisresearch.gr για να δείτε την περίληψη του προγράμματος. 

Ν.3 

5. Δάνεια  σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις , (Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση») 
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών: 

Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν.  6956 331106, e-mail:  bdikeoulias@atlantisresearch.gr 

Μαρία Σπυράκου τηλ. 210 6563806 κιν. 6956 303115,e-mail: spyrakou@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 

Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr 

 Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):  

Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737,  e-mail: infocg@atlantisresearch.grΧρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 

23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 

  

 Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης των επενδυτικών έργων είναι το πιο κρίσιμο σημείο στην υλοποίηση τους, δεδομένης της 

μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων , της επιλεκτικής χρηματοδότησης των τραπεζών, των γενικότερων αλλά και των 

ειδικότερων κατά κλάδο και επιχείρηση συνεπειών της οικονομικής κρίσης . 

 

Με τον ν. 4146/2013 δίνεται το δικαίωμα στους επενδυτές  να λάβουν προκαταβολή το 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή 

αν ήδη έχουν λάβει το 25% ή το 50% να λάβουν και το υπόλοιπο. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ο απεγκλωβισμός του επενδυτικού 

έργου από την δύνη της μηδενικής έως αρνητικής ρευστότητας  και η συνέχισή του, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο επενδυτικός 

νόμος. 

 

Σήμερα δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στο να υποβάλλουν αιτήματα προκαταβολών και 

κάποιες από αυτές να τα έχουν λάβει ενώ άλλες περιμένουν τις αποφάσεις για την λήψη της προκαταβολής. 

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολής της προκαταβολής ορίζονται από το Π.Δ. 33/2011, (αυτό τροποποιήθηκε 

με το υπ αριθ’ 158/2013 Π.Δ . σε επιταγή του ν.4146/2013 ο οποίος τροποποίησε τον επενδυτικό νόμο 3908/2011). 

 

Τα δικαιολογητικά είναι:  

 

α. Φορολογική ενημερότητα  

β. Ασφαλιστική ενημερότητα  

γ. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο  

δ. Τιμολόγιο ενίσχυσης  

ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού. 

στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν 

της  ενίσχυσης. 

ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον: 

ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης. 

ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασμός που θα κατατεθεί το ποσό 

της επιχορήγησης.» 

η) Εγγυητική επιστολή προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής, εκδοθείσα από 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την 20ετή και πλέον εμπειρία είναι σε θέση να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη  κατά 

τον σχεδιασμό της επένδυσης, κατά την σύνταξη του φακέλου, κατά  την υποβολή του αιτήματος  καθώς και στη φάση της 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου η οποία είναι και η κρισιμότερη για την επένδυση αλλά και την επιχείρηση.   
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr 

Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν.  6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:                                                                                                                                                                                            

Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν.  6956 331106, 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 
 

 Στο πλαίσιο υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί προ-θερμοκοιτίδα με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη και στόχο την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε  νέες επιχειρήσεις. 

Η προ-θερμοκοιτίδα αφορά νέους επιχειρηματίες καθώς και ερευνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να συμβάλει: 

6. Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής  για  έργα 3908/2011 

7. Λειτουργία προ-θερμοκοιτίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   
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I. στη στήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας, 

II. στην υποστήριξη μελλοντικών επιχειρηματιών, 

III. στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

IV. στη δημιουργία spin off και γενικότερα στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος.  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, και στα πλαίσια της προ-θερμοκοιτίδας η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα προσφέρει 

στους υποψήφιους: 

� Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση και παρουσίαση του Business Plan της εταιρίας/ ερευνητικής ομάδας 

� Στέγαση, παροχή εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 

γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση σε λογιστικά και νομοθετικά θέματα. 

� Υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης μέσω του δικτύου επιχειρηματικών Αγγέλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε., 

Venture Capital Funds, Angel Investors, Seeds Capital,  αλλά και Εθνικών/ Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

� Πρόσβαση σε δίκτυο δυνητικών πελατών ή/και στρατηγικών συνεργασιών 

� Υποβοήθηση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίων σχέσεων, τύπου κ.α. 

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας τους οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στην προ-θερμοκοιτίδα, θα κάνουν 

χρήση των περισσότερων υπηρεσιών της δωρεάν και ενδεχομένως να υπάρξει χρέωση κάποιων υπηρεσιών εν λειτουργία. 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr   

Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr 
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Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα (γεωργούς ή μη), πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις 

και δημόσιους φορείς, που θέλουν να επενδύσουν σε αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, έργα υποδομών, τουριστικά καταλύματα, 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μικρά Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα 

του Νομού Φωκίδας από υπό σύσταση, νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.  

 

Οι περιοχές παρέμβασης είναι στους Δήμους Αμφίσσης, Γαλαξιδίου, Τολοφώνος, Ιτέας, Δεσφίνας. 

 

Ενδεικτικοί επιλέξιμοι δικαιούχοι για το πρόγραμμα είναι: 

• Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές, Αγρότες) και Συνεταιρισμοί. 

• Φορείς του Δημοσίου (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ). 

• Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι κλπ). 

 

Ο προϋπολογισμός της κάθε πρότασης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της επένδυσης. 

 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω: 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης (ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ). 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων. 

• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.  

 

Επιδοτούμενες δαπάνες: Η διαμόρφωση του προϋπολογισμού, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής: 

• Ανέγερση κτιρίων και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπως ισοπεδώσεις,  περιφράξεις κλπ. 

• Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού.  

• Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ.  

• Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων. 

 

Η επιχορήγηση ανέρχεται για τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ποσοστό 40%. Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

(δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης) θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την απόδειξη της 

ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την 

υλοποίηση της πρότασης σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα 

 

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιχορηγηθούν θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο και 

τεκμηριωμένο φάκελο υποψηφιότητας. 

 

Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων θα πραγματοποιείται  μέχρι 30/5/2014. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, έχοντας ασχοληθεί με παρόμοια προγράμματα με εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι 

σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασμό, τη μελέτη 

καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης της επένδυσης μέχρι την εκταμίευση της επιχορήγησης. 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας: 

Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 22310 23270, κιν. 6972822920, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr 
 

8. 4η Πρόσκληση LEADER Νομού Φωκίδας 
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Μέσω της εταιρίας AEGEANBOARD, παρέχεται η δυνατότητα ναύλωσης σκάφους στα Ελληνικά νησιά όπως  οι Σποράδες, τα 

νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Κως και η Χαλκιδική. Προγραμματίστε από τώρα τις επόμενες διακοπές σας, με το σκάφος της 

εταιρίας μας και επωφεληθείτε από τις νέες μειωμένες μας τιμές για το 2014 καθώς και τις παρεχόμενες εκπτώσεις. 

 

Το Ιστιοπλοϊκό σκάφος της εταιρίας, Beneteau Sense 50' "ANEMOLIA" (κατασκευής του 2013), θεωρείται ως ένα από τα πιο 

σύγχρονα ιστιοφόρα που πλέουν στον κόσμο σήμερα, με ένα εντελώς καινοτόμο και αρκετά ευρύχωρο σχεδιασμό ενώ 

παράλληλα είναι κατάλληλο και για Liveaboard καταδύσεις καθώς διαθέτει τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισμό. Μπορεί να 

φιλοξενήσει έξι άτομα σε τρεις καμπίνες και αρκετά ακόμη στους κοινόχρηστους χώρους, παρέχοντας όλες τις σύγχρονες 

ανέσεις για μια άνετη και ευχάριστη διαμονή. 

 

Το “ANEMOLIA” είναι το πρώτο COCO - MAT yacht που ανήκει στην οικογένεια των COCO- MAT HOTELS & RESORTS 

διαθέτοντας προϊόντα της εταιρίας φτιαγμένα αποκλειστικά από φυσικά υλικά  παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους 

επισκέπτες του, άριστη ποιότητα διαμονής.    

 

Μέσω της AEGEANBOARD και σε συνεργασία με την εταιρία “TASTY & FLAVORS” παρέχεται επίσης μια καινοτόμα και 

πολυτελή υπηρεσία με την ονομασία “Sporades Culinary Experience”,  η οποία συνδυάζει τον Γαστρονομικό Τουρισμό με την 

ιστιοπλοΐα και την κατάδυση.  Η νέα αυτή υπηρεσία προσφέρει «γευστικά ταξίδια»  κατά τη διάρκεια των οποίων οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να απολαύσουν τις Ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις πάνω στο πολυτελές σκάφος 

μας “ANEMOLIA”, αλλά ταυτόχρονα να περιηγηθούν στα μέρη προέλευσης των διαφόρων προϊόντων, να δουν από κοντά τον 

τρόπο παρασκευής τους, να επισκεφθούν τοποθεσίες και να δοκιμάσουν παραδοσιακά φαγητά, να συμμετέχουν σε μαθήματα 

μαγειρικής με τοπικούς σεφ, να δοκιμάσουν και να χαλαρώσουν με ένα ποτήρι κρασί εν πλω κατά τη διάρκεια των 

εξορμήσεων τους. 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδας: www.aegeanboard.gr και ενημερωθείτε σχετικά με τους διάφορους προορισμούς, δείτε 

φωτογραφίες & βίντεο από τα ταξίδια του ANEMOLIA και επωφεληθείτε από τις προσφορές !!  

 

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 2310473805 / 6944575665 στο Fax:2310 552265 

στα e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr/dallas@atlantisresearch.gr   

 

 

Κλείστε ΤΩΡΑ τις Καλοκαιρινές σας Διακοπές και κερδίστε από την σημαντική έκπτωση που παρέχουμε για τα ναύλα του 

καλοκαιριού που πλησιάζει!!! 
 

 

 

9. « Ζήστε μοναδικές εμπειρίες ναυλώνοντας ιστιοπλοϊκό σκάφος » 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ! 
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Γνωρίστε το Νέο μας !!! Σκόπελος – Dive Center και ζήστε τη μοναδική εμπειρία των Καταδυτικών διακοπών. Οι 

καταδύσεις  (Scuba Diving και Snorkeling) στα Ελληνικά Νησιά και Ειδικά στις Σποράδες  (Στη Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο), 

αποτελούν μια μοναδική εμπειρία ζωής! 

Η ιστορία, το ανέγγιχτο φυσικό περιβάλλον, η πλούσια βιοποικιλότητα, σε συνδυασμό με την τοπική ζεστή φιλοξενία και 

τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες καταδυτικές υπηρεσίες, αποτελούν ένα υπέροχο μείγμα που προσφέρει αξέχαστες και 

μοναδικές Καταδυτικές Εμπειρίες. 

Οι ελληνικές θάλασσες , οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερα καθαρά, κρυστάλλινα νερά αλλά και εξαιρετικά πλούσια 

βιοποικιλότητα αποτελούν έναν εξαίσιο καταδυτικό προορισμό τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους αυτοδύτες. 

Μέσα από θαυμάσια ναυάγια, μυστηριώδης σπηλιές και υφάλους, πλούσια χλωρίδα με θαλάσσιες ανεμώνες, γοργονίες και 

όλα τα είδη ψαριών της μεσογείου, αλλά και διάφορα άλλα αναρίθμητα θαλάσσια είδη, όπως αστερίες, όστρακα και φώκιες 

και με την καθοδήγηση και επίβλεψη των εξειδικευμένων και έμπειρων (πιστοποιημένων) αυτοδυτών μας προσφέρουμε 

μοναδικές και απολαυστικές Καταδυτικές διακοπές. Επιπλέον, στο Καταδυτικό μας Κέντρο, υπάρχει η δυνατότητα παροχής 

(εξειδικευμένης επαγγελματικής) Εκπαίδευσης για Καταδύσεις και Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για όσους θέλουν να 

μάθουν σωστά και προστατευμένα την κατάδυση. 

Το Καταδυτικό μας Κέντρο είναι πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό Καταδύσεων (PADI). Βρίσκεται στο «Adrina 

resort» στη Σκόπελο και σε άλλα δύο καταδυτικά σημεία στη Σκόπελο, στον Αγνώντα και στο Λιμάνι. 

Η  Σκόπελος (το νησί όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία "Mama Mia ") επιλέχθηκε ως η καταδυτική μας βάση, λόγω της 

υπέροχης φυσικής της ομορφιάς, της θέσης που κατέχει ανάμεσα στα άλλα νησιά των Σποράδων, την ποικιλία και πληθώρα 

των καταδυτικών της σημείων, καθώς και της ιδιαίτερα ζεστής φιλοξενίας των ανθρώπων της και των υποδομών που διαθέτει. 

Με το ταχύτατο και ολοκαίνουργιο σκάφος μας «ΑΝΕΜΩΛΙΑ» μπορούμε να φτάσουμε σε κάθε καταδυτικό σημείο από τη 

Σκόπελο μέχρι τη Βόρεια Εύβοια και τον Παγασητικό κόλπο που αποτελούν καταδυτικούς «παραδείσους» και θα 

ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό δύτη. 

Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο των Β.Σποράδων, το μεγαλύτερο της Ευρώπης 

και γνωστό για την προστασία της φώκιας «Μονάχους-Μονάχους». Αξίζει να αναφέρουμε βέβαια και για το μεγαλύτερο 

καινοτόμο έργο της περιοχής που είναι υπό κατασκευή: το Ενάλιο Αρχαιολογικό Πάρκο που αναμένεται να λειτουργήσει το 

2015 και θα είναι το Μεγαλύτερο στον κόσμο! Πρόκειται για την υλοποίηση του καινοτόμου έργου «Ανω Μαγνήτων Νήσοι», 

έργο «σημαία» του ΕΣΠΑ, πρωτοπόρο και μοναδικό για την Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως που η υλοποίησή του θα οδηγήσει 

στο Μεγαλύτερο, επισκέψιμο Ενάλιο Αρχαιολογικό Πάρκο στον κόσμο. 

Το Καταδυτικό μας κέντρο, κουβαλάει όλη την μακρόχρονη και υψηλού επιπέδου Καταδυτική εμπειρία και κατάρτιση των 

εκπαιδευτών του. Ως ένα πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο Καταδυτικό Κέντρο (PADI certified), αδειοδοτημένο από τις 

αρμόδιες ελληνικές (λημενικές) αρχές, που υποστηρίζεται από το  DAN EUROPE (Dive Alert Network), το ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

στη Σκόπελο, προωθεί, εκπαιδεύει και υποστηρίζει την όλη Καταδυτική Δραστηριότητα στις Σποράδες αλλά και την Ελλάδα 

γενικότερα. 

Επικοινωνήστε μαζί μας  στα τηλ: 2310473805 / 6944575665 στο Fax :2310 552265 

στα e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr/dallas@atlantisresearch.gr   

 

Επισκεφθείτε μας στα  site: http://www.aegeanboard.gr/index.php?p=skopelos-diving-center & http://www.adrina.gr/ 

 

                                             …και επωφεληθείτε από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ! ! !  
 

 
 

 

10. Καταδυτικό Κέντρο - Σκόπελος 


