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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 Τρεχόντων 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 

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

Έδρα (Θεσσαλονίκη): 9
ο
 χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης, 570 01 Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2310 531000, Fax : 2310 552265, email: info@atlantisresearch.gr 

Αθήνα: Λεωφ. Κατεχάκη 17, 115 25, Τηλ.: 210 6542322, 210 6563800, Fax: 210 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr 

Ηράκλειο Κρήτης: Λεωφ. Πανεπιστημίου & Β. Κρίμπα 1, Ηράκλειο 715 00, Τηλ. 2810 542700, Fax 2810 542760, e-mail:infocrete@atlantisresearch.gr  

Πάτρα: Πατρέως 84, ΤΚ 262 21, Τηλ. 2610 272120, Fax: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr 

Αγρίνιο: Αναστασιάδη 10, ΤΚ 301 00, Τηλ. 26410 44010, Fax: 26410 39001, e-mail: infoagrinio@atlantisresearch.gr 

Ιωάννινα: Στοά Ορφέα, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, Τηλ. 26510 77000, Fax 26510 70317, e-mail: infoioannina@atlantisresearch.gr 

Κεντρική Ελλάδα (Λαμία): Καραϊσκάκη 28, Πλατεία Λαού, ΤΚ 351 00, Λαμία, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

Engineering: Αντώνη Τρίτση 21, 570 01, Τ. 2310 804949, F. 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr 

Κύπρος: Ι. Γρυπάρη 2, Γραφείο 104, ΤΚ 1090, Λευκωσία, Τ. +357 22660482, F. +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu 
 

 

 

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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1) new) Μήνυμα του εκδότη – Η πρόκληση της Silicon Valley  
Η Ελληνική χρηματοοικονομική κρίση προσφέρει την ευκαιρία, τόσο σε δυναμικές Ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, όσο και 

σε νέες ομάδες μηχανικών και managers με καινοτόμες ιδέες, να δοκιμάσουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας. Το οικοσύστημα της 

Silicon Valley αποτελεί μεταξύ άλλων το πρόσφορο έδαφος για τις Ελληνικές εξωστρεφείς ομάδες. Μετά από την πρόσφατη 

επίσκεψη μου σ’ αυτό, κρίνω σκόπιμο να παραθέσω ορισμένα σημαντικά σημεία, ώστε να βοηθήσω εκείνους που σκέπτονται να 

πραγματοποιήσουν το βήμα προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

 

1) Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Η αμερικανική αγορά είναι πολύ μεγάλη και έχει, όπως είναι φυσικό, τις δικές 

της ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων κρίνεται το προϊόν και το επιχειρηματικό σχέδιο της υποψήφιας 

ελληνικής εταιρείας. Άρα, εάν μία ενδιαφερόμενη ελληνική εταιρεία επιθυμεί να μεταβεί εκεί και να πετύχει, θα πρέπει να 

προσαρμόσει το προϊόν της σύμφωνα με τις εκεί συνθήκες, γεγονός αρκετά δύσκολο να γίνει από Ελλάδα και πιθανόν χωρίς 

νόημα, εάν δεν είναι αυτή γεωγραφικά η αγορά στην οποία απευθύνεται. Παράλληλα, τα VC funds έχουν ιδιαίτερα 

εξειδικευμένη γνώση για τους κλάδους στους οποίους συνήθως επενδύουν, γεγονός που μπορεί συχνά να φέρει σε δύσκολη 

θέση τον επιχειρηματία, καθώς αποδεικνύεται ότι δεν ξέρει τόσο καλά την αγορά στην οποία απευθύνεται. 

2) Η δυνατότητα πραγματοποίησης co-investment από αμερικανικό VC με ελληνικό VC δεν είναι σημαντική για την αμερικανική 

πλευρά, η οποία, εάν αποφασίσει, μπορεί να συμμετάσχει μόνη της ή να συνεργαστεί με άλλο αμερικανικό VC. Εξάλλου, εάν 

και δεν αποκλείεται εντελώς, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες αμερικανικά funds συμμετέχουν απευθείας σε 

εταιρείες στην Ευρώπη. Ορισμένα από τα μεγάλα funds, είτε έχουν δημιουργήσει άλλα ευρωπαϊκά, ή global funds για αυτό το 

σκοπό, ή συνεργάζονται με affiliate funds. Προτιμούν η εταιρεία να εγκατασταθεί στην Αμερική και να μεταφέρει εκεί τη 

διοίκησή της και το μεγαλύτερο κομμάτι διοίκησης των πωλήσεων της. 

3) Ο χρόνος ο οποίος απαιτείται συνήθως για την πραγματοποίηση συμφωνίας με αμερικανικό fund είναι, όπως είναι λογικό, 

γύρω στους 9 μήνες κατ' ελάχιστο. Επιθυμούν να επιβεβαιώσουν ότι η υποψήφια εταιρεία πραγματοποιεί επένδυση χρόνου 

και προσπάθειας στην περιοχή τους, να τη συναντήσουν αρκετές φορές, να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πρόοδό της 

από κοντά, να παρακολουθήσουν το πώς εντάσσεσαι στο οικοσύστημα τους και να μπορούν να συζητήσουν και να συλλέξουν 

για εκείνη και για τους ανθρώπους της πληροφορίες και από άλλους. Ο χρονικός αυτός ορίζοντας δημιουργεί και ορισμένα 

προβλήματα σχετικά με τη δυνατότητα παραμονής και εργασίας στην Αμερική για μεγάλο χρονικό διάστημα από κάποιον 

Έλληνα, λόγω των περιορισμών της VISA παραμονής. 

4) Είναι σημαντική κάθε υποστήριξη που μπορεί να βρει κανείς στην προσπάθειά του και ιδιαίτερα πριν περάσει τον Ατλαντικό, 

συνομιλώντας με άτομα που προέρχονται από εκεί, που εργάζονται εκεί, με συμβούλους και επιχειρηματίες με αντίστοιχες 

εμπειρίες, με την ελληνική κοινότητα κ.ά. Πριν μεταβεί στο Silicon Valley πρέπει να έχει χαρτογραφήσει το οικοσύστημα, να 

έχει αναπτύξει επαφές και να έχει γίνει δεκτός από κάποια τοπική Θερμοκοιτίδα (Plug and Play 500 Startups, YCombinator 

κ.ά.). Σε ορισμένες από αυτές η επιχείρηση πληρώνει, ενώ σε άλλες η παραμονή και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται 

είναι δωρεάν, με τη λήψη μικρού ποσοστού από την εταιρεία και με αντίστοιχη ενδεχομένως συμμετοχή κεφαλαίου σε αυτήν. 

Είναι επίσης χρήσιμο να έχουν λυθεί με το βέλτιστο και οικονομικότερο τρόπο ζητήματα διαμονής, μετακίνησης κλπ. το 

ταχύτερο δυνατό. 

5) Το οικοσύστημα της Silicon Valley είναι εξαιρετικό για να αποκτήσει ο επιχειρηματίας πραγματική ανάδραση για το προϊόν 

του. Τόσο τα funds όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις τις περιοχής καθώς και τα στελέχη τους είναι πρόθυμα να βοηθήσουν 

προς αυτή τη κατεύθυνση. Λογιστές, τραπεζίτες, δικηγόροι, πρώην επιχειρηματίες και επιχειρηματικοί άγγελοι 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία. Είναι πολύ συνηθισμένο για τις εταιρείες οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκεί να 

αλλάζουν συχνά σχεδόν πλήρως το προϊόν τους, το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την αγορά στην οποία απευθύνονται 

ακόμη και περισσότερες από μία φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν να φθάσουν στην επιτυχία. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται pivot. 

6) Συμπληρωματικά, θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία μελών της ελληνικής κοινότητας να δημιουργήσουν το Silicon 

Valley Greek Seed Fund (SVGSF), καθώς πιθανή συμμετοχή τους σε κάποια ελληνική εταιρεία η οποία πραγματοποιεί την 

"αμερικανική" προσπάθεια είναι πολύτιμη, όχι μόνο για το ύψος των κεφαλαίων που προσφέρουν, αλλά και γιατί μπορούν να 

εξασφαλίσουν τη συνεχή έμπρακτη δέσμευσή τους στην προσπάθεια της ελληνικής εταιρείας στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. 

 

Καταλήγοντας, πρέπει να τονισθεί ότι το κόστος ζωής είναι ακόμη και χαμηλότερο από ορισμένες απόψεις από την Ελλάδα, το 

περιβάλλον θετικό και πολύ χρήσιμη η τριβή με άλλες μεγαλύτερες εταιρείες. Κάθε φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας πρέπει να 

στήσει το προσωπικό του οικοσύστημα των ανθρώπων που θα τον υποστηρίζουν, να δημιουργήσει ένα advisor board δίχως κόστος, 

από το οποίο, μετά την επιτυχή άντληση κεφαλαίων, ορισμένα άτομα θα στελεχώσουν θέσεις στο Δ.Σ. της εταιρείας, ή ακόμη και 

εκτελεστικές θέσεις. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στη Silicon Valley επενδύουν περισσότερο σε ανθρώπους παρά σε ιδέες, 

προϊόντα ή αγορές. 

Άγγελος Μαγκλής, Εκδότης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 

 

2) new) Ημερίδα με θέμα: "Η πρόκληση της Silicon Valley" 
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερη η ανάγκη ανάληψης 

καινοτόμων δραστηριοτήτων από πλευράς των επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη. 

Προς αυτή την κατεύθυνση επιχειρήσεις στρέφουν το βλέμμα τους προς το οικοσύστημα της Silicon Valley, όπου υφίστανται οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες εκ μέρους της 
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Πολιτείας για τη δημιουργία ενός ανάλογου οικοσυστήματος στην Ελλάδα.  

 

Στα πλαίσια του έργου MICRO – EXPLO – RE – R  διοργανώνεται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, ημερίδα με θέμα «Η 

πρόκληση της Silicon Valley» στην οποία θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες, δυσκολίες, βήματα και στάδια προετοιμασίας  εισόδου 

μιας επιχείρησης στη Silicon Valley και θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας ενός ανάλογου οικοσυστήματος στην Ελλάδα. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο κ. Keith Gibson, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Talos Ventures Ltd, με 

μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων. Παράλληλα, στην ημερίδα θα συμμετάσχουν επιχειρηματίες που έχουν 

πρόσφατη εμπειρία από το οικοσύστημα της Silicon Valley.  Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται εκπρόσωποι της Wadja Media Ltd,  

μιας εκ των επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε πρόγραμμα εμπειρικής 

λειτουργίας στη Silicon Valley.   

 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μέλη του mi-Cluster, τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς νέων τεχνολογιών και παροχής 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και κοινωνίας της γνώσης, καθώς και σε νέους φιλόδοξους επιχειρηματίες. Η ημερίδα θα 

πραγματοποιηθεί στις 11/7/2011 και ώρα 16:30μμ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (Corallia 

Clusters Initiative), Σώρου 12 στο Μαρούσι. 

 

H επίσημη γλώσσα της ημερίδας θα είναι η Αγγλική. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσιάζεται παρακάτω:  

16:30 - 17:00 Εγγραφή  

Συντονιστής: κ. Keith Gibson 

Talos Ventures Ltd  

17:00 – 1715 
 Άγγελος Μαγκλής (ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.) 

Ομιλία: Οι σημερινές προκλήσεις και βήματα για την επιτυχή είσοδο εταιριών στη Silicon Valley 

17:15 – 17:40 Keith Gibson  (Talos Ventures Ltd)  

17:40 – 18:00 Άλεξ Χριστοφόρου (Wadja Media Ltd) 

18:00 -1900 

Συζήτηση Πάνελ: Η πρόκληση της Silicon Valley 

Πάνελιστ  

Γιάννης Κικίδης (Analogies S.A.) 

Νίκος Κανόπουλος (Brite S.A.) 

Γρηγόρης Δουμένης (ViSS Ltd) 

Αργύρης Αργύρου (Wadja Media Ltd) 

 

Θα πραγματοποιηθούν σύντομες παρουσιάσεις εκ μέρους των μελών του Πάνελ (8 λεπτά) 

 και θα ακολουθήσουν  

Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

19:00 Cocktail 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και οι δηλώσεις συμμετοχής αποστέλλονται στα γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Α.Ε. στο τηλ.: 2310 531.000, fax: 2310 552.265, e-mail: info@atlantisresearch.gr. Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί 

αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

 

Το Έργο «Υποστήριξη mi-Cluster για την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων » 

χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται στο <Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα-

Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών 

Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική». Το Πρόγραμμα, την παρακολούθηση του οποίου 

επιτελεί ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «Corallia - Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών 

Σχηματισμών», έχει ως στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την ανάπτυξη 

ενός οικοσυστήματος αριστείας και ενός βιώσιμου συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας, στη θεματική 

περιοχή των Ημιαγωγών, της Νάνο/Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων. 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : 

Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr 

 

3) new) Δαπάνες Εφαρμοσμένης Έρευνας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Νέο 

Επενδυτικό Νόμο- Επιλέξιμες και οι δαπάνες προσωπικού  
Σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης για δαπάνες Εφαρμοσμένης Έρευνας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δίνεται από το νέο επενδυτικό 

νόμο 3908/2011. Οι δαπάνες αυτές μπορεί να συμπεριληφθούν σε οποιασδήποτε κατηγορίας επενδυτικό σχέδιο (γενικής 

επιχειρηματικότητας, περιφερειακής συνοχής και τεχνολογικής ανάπτυξης) και μπορούν να αφορούν το σύνολο ή ένα μέρος του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

Το σημαντικότερο στις δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας είναι ότι συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, 

τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια). 

 

Στα «έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας» περιλαμβάνονται η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική 

ανάπτυξη, σύμφωνα με την ορολογία του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία, και η απόκτηση και επικύρωση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
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Ως «εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων 

επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για 

νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. 

 

Η εφαρμοσμένη έρευνα δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε 

προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν 

αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις. 

 

Τα έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας αποτελούν ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, 

εφόσον: 

α) σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης, 

β) πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και 

γ) εκτελούνται από την επιχείρηση κατά μόνας, ή σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, ή με Ανώτατα και Ανώτερα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

α) Για εφαρμοσμένη έρευνα: 

 Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό, στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά 

σχέδια). 

 Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Αν 

τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωφέλιμου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, 

επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες 

υπολογίζονται με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές αποσβέσεων. 

 Τα έξοδα για κτίρια, στην έκταση και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο. Είναι επιλέξιμο μόνο το κόστος 

της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση τους υποχρεωτικούς συντελεστές 

αποσβέσεων. 

 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από 

εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες για 

συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες, χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα. 

β) Για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις): 

 Όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων 

των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από 

την παραχώρηση του δικαιώματος. 

 Οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε 

άλλες έννομες τάξεις. 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της 

αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του 

δικαιώματος. 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που συμπεριλαμβάνουν δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υποβάλλονται και 

αξιολογούνται κατά τον ίδιο τρόπο που υποβάλλονται και αξιολογούνται τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια του νόμου 3908/11, με 

μόνη διαφορά ότι τα μέγιστα όρια ενίσχυσης (επιχορήγηση, επιδότηση leasing και φοροαπαλλαγή) είναι χαμηλότερα από τα 

ποσοστά ενίσχυσης των υπολοίπων δαπανών για κάποιες περιφέρειες.  

 

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για εφαρμοσμένη έρευνα κυμαίνεται από 15% έως 25% του ενισχυόμενου 

κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% έως 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και από 25% έως 45% 

για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας κυμαίνεται από 20% έως 35% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για μεσαίες 

επιχειρήσεις και από 25% έως 45% για μικρές επιχειρήσεις. 

 

Οι υπόλοιπες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που δεν εντάσσονται στις δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας ενισχύονται με ποσοστά από 15% έως 55% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου και περιλαμβάνουν: 

 Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (έως 40% του προϋπολογισμού). 

 Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση. 

 Άυλες δαπάνες (όπως δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού 

και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης κ.ά.), σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 50% του κόστους του επενδυτικού 

σχεδίου. 
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου και του τρέχοντος επενδυτικού νόμου. Έχοντας υποβάλλει πλήθος 

επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση 

στα επενδυτικά σχέδια Εφαρμοσμένης Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και τη βαθύτερη πείρα στην 

προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr 

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

Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

4) new) Σημαντική βοήθεια σε νέους 20 -40 ετών που ξεκινούν την δική τους επιχείρηση 
Το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου, συνολικού ύψους 150 εκ €, 

θα δέχεται επενδυτικά σχέδια από την 1
η
 Ιουλίου 2011 έως 31 Αυγούστου 2011. 

� Η δράση απευθύνεται σε νέους 20-40 ετών και καλύπτει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας της 

επιχείρησής τους.  

� Προσφέρει ενίσχυση έως 40% για μια σειρά δαπανών που αφορούν, τόσο στη σύσταση, όσο και στη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

� Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, στο βάθος της 5ετίας, μπορεί να φτάσει μέχρι και 500.000 € ή ακόμη και σε  1 εκ €, σε 

περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος επιχειρηματίας έχει στη διάθεσή του ένα 

διαρκές υποστηρικτικό εργαλείο κάλυψης των λειτουργικών του δαπανών για τα πρώτα 5 έτη, εφόσον έχει ολοκληρώσει την 

επένδυσή του και λειτουργεί κανονικά. 

 

Ποιοι ενισχύονται: 

� Στην κατηγορία «Επιχειρηματικότητα των νέων»  ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη 

λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% 

φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της 

Εταιρείας.  

� Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν 

δύνανται να λάβουν ενίσχυση, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. 

� Η δράση ισχύει και για όσους δημιούργησαν την επιχείρησή τους από 1/1/2011 και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία 

υλοποίησης της επένδυσής τους. 

� Οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι στον αγροτικό τομέα, μεταποίηση, τουρισμός και παροχή υπηρεσιών (βλ. περίληψη).  

 

Τι ενισχύεται: 

Η ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη  λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι του ποσού του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου 

της χορηγούμενης ενίσχυσης. 

 

Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που  αφορούν  αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης 

και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και  δαπάνες που πραγματοποιούνται 

κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και  αφορούν: 

i. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, 

ii. δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, 

iii. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση καθώς και  διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των 

εταιρικών φόρων), 

iv. δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, 

v. δαπάνες για μισθοδοσία,  όπου περιλαμβάνονται και οι  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης,  με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές 

δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις. 

 

Ποσοστά ενίσχυσης  

  
Δαπάνες 3 πρώτων 

ετών 

Δαπάνες 2 

επόμενων ετών 

Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου, Αττικής 25% 15% 

Λοιπές Περιφέρειες 35% 25% 
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Νησιά λοιπών Περιφερειώ με πληθυσμό <5.000 κατοίκους 40% 30% 

 

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται πρώτα ηλεκτρονικά και κατόπιν σε έντυπη μορφή από εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο της εταιρείας στα γραφεία υποδοχής επενδυτών. Κατά την παραλαβή ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και δίνεται 

η δυνατότητα συμπλήρωσης αυτού εντός 10 ημερών. Ακολουθεί η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πρότασης.  Με βάση τη 

βαθμολογία, καταρτίζονται Πίνακες κατά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

βαθμολογική σειρά τα αξιολογούμενα επενδυτικά σχέδια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο 

καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων.  

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου και του τρέχοντος επενδυτικού νόμου. Έχοντας υποβάλλει πλήθος 

επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την 

Περιφέρεια Κρήτης, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του 

Επενδυτικού Νόμου. 

 

Επιπλέον η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την δυνατότητα συνολικής υποστήριξης μιας νέας επιχείρησης για την ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού της σχεδίου και την εύρεση χρηματοδότησης, μέσω της προσέλκυσης κεφαλαίων από Επιχειρηματικούς  

Αγγέλους, Venture Capital Funds, Κεφάλαια Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και Κεφάλαια από τα νέα ταμεία που θα εγκριθούν 

μέσω  του προγράμματος JEREMIE.   

 

Για νέες επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες που δραστηριοποιούνται σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, και για τις οποίες η 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιολογεί ότι έχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρες προοπτικές σε διεθνές επίπεδο, η υποβολή των 

προτάσεων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Ταυτόχρονα αυτές οι νέες προσπάθειες δύναται να ενταχθούν στο συνολικό σύστημα 

υποστήριξης της προθερμοκοιτίδας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη της Δράσης 

Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού νόμου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή 

επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 

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

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

Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

5) new) «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Επιχορήγηση 50%, με σκοπό την υλοποίηση 

καινοτόμων ιδεών 
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης κατά 50% στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης για 

την επόμενη τριετία, με βασικό στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού και των οργανωτικών 

δομών των μικρών και πολύ μικρών  υφιστάμενων  επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία νέων.  H υποβολή προτάσεων 

πραγματοποιείται από 15/7 έως 30/9/2011. 

 

Ποιοι ενισχύονται: 

 Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) που επιχειρούν ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε μία από τις 

επιλέξιμες δραστηριότητες του Παραρτήματος Ι στην σχετική περίληψη (μεταποίηση και υπηρεσίες). 

 Τα φυσικά πρόσωπα, άνω των 18, άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να μην ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα (συμμετοχή σε εταιρεία) από την 1/1/2010 μέχρι την 24/5/2011 (προκήρυξη του προγράμματος). 

 Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν το πολύ 5 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να είναι μικρές ή πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και να λειτουργούν νόμιμα. 

 Ισχύει ο κανονισμός De Minimis 

 

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:  

A) Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο 

ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηματική καινοτομία. 

B) Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νέων επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν: 

 Την ανάπτυξη / διάθεση / εμπορευματοποίηση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών μη αξιοποιημένης γνώσης / τεχνογνωσίας,  

 την επέκταση / ριζική διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους,  

 την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία  / διαδικασία παροχής υπηρεσιών τους, δια 
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μέσου της υλοποίησης και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες:  

Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, έχει κατά κατηγορία δαπάνης τους παρακάτω 

περιορισμούς, σε ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού: 

 Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και  χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (25%). 

 Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (80%). 

 Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (45%). 

 Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και 

πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (40%). 

 Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (25%). 

 Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης: 

� (20% για εξειδικευμένες μελέτες και εν γένει συνεργασίες/συνέργιες) 

�  (10% και έως 20.000 σε λοιπές ενέργειες της κατηγορίας). 

 Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας (20%). 

  Δαπάνες μισθοδοσίας, στελεχών υψηλών προσόντων (20%). 

 Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (40%). 

  Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, συνδρομές σε δίκτυα, έξοδα μετακινήσεων) μόνο για τις υπό σύσταση και όσες δεν έχουν 

κλείσει 1 χρήση (5% και έως 12.000).  

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 

 

Είδος ενίσχυσης – προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται: 

 από 30.000€ έως 300.000€, για επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταποίησης, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, 

διαχείρισης αποβλήτων και εξυγίανσης, και  

 από 20.000€ μέχρι 200.000€ για επενδυτικά σχέδια των υπολοίπων τομέων. 

 

Η επιδότηση ανέρχεται στο 50%, για όλη την επικράτεια.  

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 25% και τραπεζικό δανεισμό όπου 

απαιτείται. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού. 

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε 2 δόσεις. Υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής 50%. 

 

Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης, η επιχείρηση θα  

πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του 

Επενδυτικού Σχεδίου. Υποχρεωτικός στόχος είναι η απασχόληση, ενώ θα επιλεχθεί ένας από εμπορικές δεσμεύσεις – πωλήσεις ή 

κερδοφορία ή εξαγωγές.  

 Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων, η επιχείρηση, εάν το επιθυμεί, για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, περνάει 

απευθείας στη δεύτερη φάση αξιολόγησης από τη συν-επενδύτρια Τράπεζα, σε δράση του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)   

 Σε αντίθετη περίπτωση (αρνητική αξιολόγηση) η δημόσια επιχορήγηση θα περικόπτεται κατά 10%. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 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 και τη μελέτη του 

έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.  

 

Επιπλέον η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την δυνατότητα συνολικής υποστήριξης μιας νέας επιχείρησης για την ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού της σχεδίου και την εύρεση χρηματοδότηση,ς μέσω της προσέλκυσης κεφαλαίων από Επιχειρηματικούς  

Αγγέλους,  Venture Capital Funds, Κεφάλαια Μεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και Κεφάλαια από τα νέα ταμεία που θα εγκριθούν 

μέσω  του προγράμματος JEREMIE.   

 

Για νέες επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες που δραστηριοποιούνται σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, και για τις οποίες η 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιολογεί ότι έχουν ιδιαίτερα ελπιδοφόρες προοπτικές σε διεθνές επίπεδο, η υποβολή των 

προτάσεων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Ταυτόχρονα αυτές οι νέες προσπάθειες δύναται να ενταχθούν στο συνολικό σύστημα 

υποστήριξης της προθερμοκοιτίδας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική περίληψη, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας: 
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 

Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών: 

Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563813, e-mail: plati@atlantisresearch.gr 

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

Υπ. επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

6) new) Σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. 

Τρία προγράμματα ενίσχυσης για τις εταιρείες του κλάδου 
Το πρώτο πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών», βρίσκεται στη φάση της 

προδημοσίευσης και αφορά υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, 

με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης». Το σημαντικό με το 

πρόγραμμα αυτό είναι ότι δίνει επιχορήγηση έως 70% για κάποιες κατηγορίες δαπανών, ενώ υπό προϋποθέσεις επιχορηγεί έως 

35% την αγορά νέων οχημάτων.  

 

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης – επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 180.000€, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες 

χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: 

 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 70% 

 Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) χώρων συνεργείων, στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης.  

 Εξοπλισμός (μετασκευής οχήματος, φόρτωσης – εκφόρτωσης, συνεργείου συντήρησης και επισκευή, πρατηρίου υγρών 

καυσίμων). 

 Αγορά οικοπέδου. 

 Δαπάνες για ΑΠΕ και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.  

 Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.  

 Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα. Ενοικίαση οικοπέδου σε περιοχή 

εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους. 

 Άυλες δαπάνες (παρακολούθηση έργου, εκπόνηση μελετών, ISO, ενέργειες προώθησης). 

 Για τις νέες (έναρξη μετά την 31/12/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, 

συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών κλπ. (έως 25% του 

συνολικού προϋπολογισμού). 

 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 35% ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ 25% ΣΤΙΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα, ή 

αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών  προτύπων, με περιβαλλοντική βελτίωση. 

 Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού για συνολική διάρκεια 1 έτους εργαζομένων σε μειονεκτική θέση κατά την 

έννοια του κανονισμού 800/2008.  

 

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να επενδύσουν  ποσά που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό των  180.000€, 

σημαντικές ενισχύσεις παρέχονται από το δεύτερο πρόγραμμα, τον νέο επενδυτικό νόμο 3908. Τα επενδυτικά σχέδια που 

υποβάλλονται στον επενδυτικό νόμο ενισχύονται από 15% έως 40% (συνδυασμός επιχορήγησης και φορολογικής απαλλαγής), 

ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και του τόπου της επένδυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού νόμου αφορούν 

κυρίως κτιριακές δαπάνες και δαπάνες εξοπλισμού. Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός αυτών δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Η 

υποβολή των προτάσεων γίνεται από 1/10 έως 31/10/2011. 

 

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, νέες με έναρξη μετά την 1/1/2011 ή υπό σύσταση, υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης 

των λειτουργικών τους δαπανών έως του συνολικού ποσού των 500.000 ευρώ για τα 5 πρώτα έτη της λειτουργίας αυτών από τη 

δράση «Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων» στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 3908. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις 

που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 50% σε μετόχους – εταίρους φυσικά πρόσωπα έως 40 ετών. Οι λειτουργικές δαπάνες που 

επιχορηγούνται είναι η μισθοδοσία, τα μισθώματα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, ενέργεια, ύδρευση, θέρμανση). Η επιχορήγηση 

είναι 35% τα 3 πρώτα έτη (25% για Αττική, Στερεά, Νότιο Αιγαίο) και 25% για τα 2 επόμενα έτη (15% για Αττική, Στερεά, Νότιο 

Αιγαίο). Η υποβολή των προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση είναι από την 1/7 έως την 31/8/2011. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 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 και τη μελέτη του 

έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα 

παραπάνω προγράμματα μπορείτε να ενημερωθείτε από: 

• Την περίληψη του προγράμματος ενίσχυσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών,  
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• την περίληψη του νέου επενδυτικού νόμου και  

• την περίληψη της δράσης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155  κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr  

Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr 

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

Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών: Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

7) Ιδιαίτερα αυξημένο αναμένεται το κονδύλιο ενίσχυσης του επενδυτικού νόμου για την επόμενη 

φάση του Οκτωβρίου, λόγω του μικρού αριθμού προτάσεων της πρώτης φάσης υποβολής 
Ολοκληρώθηκε την 31/5/2011 η υποβολή των προτάσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 

Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. 

ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κατέθεσε 14 (10% επί του συνόλου) επενδυτικά συνολικού προϋπολογισμού 62 εκ. ευρώ (8,6% 

επί του συνόλου) στα καθεστώτα της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής και Γενικής Επιχειρηματικότητας. Τα 

επενδυτικά σχέδια αφορούσαν τομείς όπως πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, έρευνα , μεταποίηση και υπηρεσίες. 

 

Η επόμενη περίοδος υποβολής προτάσεων είναι τον Οκτώβριο του 2011.  

 

Τα τελικά ποσά ενίσχυσης που θα διατεθούν στην επόμενη προκήρυξη των προγραμμάτων: 

 Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας: 600 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή και όσα δεν έχουν αντληθεί από την 

πρώτη περίοδο. 

 Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής: 400 εκ. ευρώ επιχορήγηση και 160 εκ. ευρώ φορολογική απαλλαγή και όσα δεν 

έχουν αντληθεί από την πρώτη περίοδο. 

 Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης: όσα δεν έχουν αντληθεί από την πρώτη περίοδο. 

 

Από το συνολικό ποσό των 2.000 εκ ευρώ για φορολογική απαλλαγή και 1.000.000 επιχορήγησης για το 2011, οι κατατεθειμένες 

προτάσεις της πρώτης φάσης δεν αναμένεται να απορροφήσουν πάνω από το 10% του συνολικού προϋπολογισμού. Συνεπώς για 

τον κύκλο του Οκτωβρίου, πρόκειται κατ εκτίμηση να διατεθεί  το 90% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού του 2011. 

 

Οι κυριότερες αιτίες του χαμηλού σχετικά αριθμού υποβολών στην πρώτη φάση του επενδυτικού νόμου είναι: 

 Το κλίμα και η τρέχουσα οικονομική συγκυρία. 

 Το μικρό χρονικό περιθώριο προετοιμασίας των επιχειρήσεων (λιγότερο από 2 μήνες από την πρόσκληση υποβολής και 

δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής) 

 Η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

 Η δυσκολία των τραπεζών για έγκριση δανείων ή συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης σε συνδυασμό με την χρονοβόρα 

σχετική διαδικασία. 

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμάζονται από τώρα για την φάση του Οκτωβρίου ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα: 

 Επιλογή έμπειρου και αξιόπιστου συμβούλου 

 Συλλογή προσφορών και κατάρτιση του προϋπολογισμού του έργου 

 Προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες ρευστότητας και δανεισμού που έχουν 

(αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, χρήση ίδιων κεφαλαίων, leasing, δανεισμός από 

τράπεζα) 

 Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και διερεύνηση δυνατοτήτων δανεισμού. 

 Συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και προετοιμασία υποβολής. 

 

Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 3908/2011 έχουν ως εξής: 

 

Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή 

ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε 

επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες. Η ενίσχυση αφορά στην δημιουργία 

νέας μονάδας είτε την επέκταση υπάρχουσας μονάδας είτε τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα 

προϊόντα είτε τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας. 

 

Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού)  περιουσιακά στοιχεία όπως: 
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 Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου έως το 40% του προϋπολογισμού. 

 Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και 

των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας. 

 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, 

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ. 

 Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι  δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο 

υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια),. 

 Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της 

επένδυσης, η δε ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και 

φορολογικής απαλλαγής. 

 

 Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το 

σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.  

 Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% της ενίσχυσης και 

φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 30% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων. 

 Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και 

φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του 

μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας . 

 

Οι υποψήφιοι επενδυτές που έχουν την δυνατότητα ένταξης σε 2 ή 3 διαφορετικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει να 

σταθμίσουν την πιθανότητα επιτυχίας που έχουν για κάθε μία από αυτές, βάσει της βαθμολογίας, ή βάσει του συνολικού ποσού 

που διατίθεται ανά κατηγορία ώστε να επιλέξουν την καταλληλότερη από αυτές. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σημαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και υλοποίησης 

επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών 

σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια 

Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και τη βαθύτερη 

πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 

κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ 

πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου, 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας: 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@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 & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

8) Χρηματοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – Δράση "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" 2011 
Η δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της ποιότητας 

ζωής, την ενίσχυση της σύνδεσης έρευνας και παραγωγής, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ενίσχυση και εξειδίκευση του 

ερευνητικού δυναμικού, καθώς και τη διεθνή συνεργασία μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με φορείς από ευρωπαϊκές 

χώρες και άλλες χώρες, μέσω της υλοποίησης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συγκεκριμένους τομείς και 

δραστηριότητες. 

 

Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις: 

Ε&Τ Έργα για προϊόντα & διαδικασίες / διεργασίες (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 400.000  έως 2.000.000 €, χρονικής 

διάρκειας 24-36 μηνών, ελάχιστος αριθμός φορέων τέσσερις, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις) 

Ε&Τ Έργα για υπηρεσίες (έργα συνολικού προϋπολογισμού από 300.000 έως 800.000 €, χρονικής διάρκειας 24-36 μηνών, 

ελάχιστος αριθμός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις). 

 

Η δράση απευθύνονται σε  συμπράξεις επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και 

άλλων φορέων. Σημειώνεται όμως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, 
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Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα). 

 

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας: 

 Φαρμακευτικά/Καλλυντικά προϊόντα 

 Τρόφιμα/Ποτά 

 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία 

 Προηγμένα υλικά 

 Περιβάλλον 

 Χημικές διεργασίες 

 Πληροφορική και επικοινωνίες 

 Ενέργεια 

 Ασφάλεια 

 Υπηρεσίες 

 

Τα ποσοστά χρηματοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της ενισχυόμενης επιχείρησης. Το μέγιστο 

ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισμού του έργου. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 68,32 εκ. €. 

 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 11/07/11. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην περίληψη του Προγράμματος 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της μπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηματοδότησης, 

από τη διαμόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης, έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: 

Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563816, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης: Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

9) Leader Ευβοίας 
Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία για φυσικά πρόσωπα, πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, 

που θέλουν να επενδύσουν σε τουριστικά καταλύματα, αγροτουρισμό, βιοτεχνίες, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ταβέρνες, 

καφενεία κλπ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μικρά Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα του Νομού Ευβοίας.  

 

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων κυμαίνονται από 35% έως 100%.  

 

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

υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 

 

Οι περιοχές παρέμβασης είναι:  

Α) ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ: 

- Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνως: 

o Τοπική/Δημοτική Ενότητα: 

� Δροσιάς 

� Λουκισίων 

- Δημοτική Ενότητα Αυλίδας: 

o Τοπική/Δημοτική Ενότητα: 

� Βαθέως 

� Καλοχωρίου – Παντειχίου 

� Φάρου 

- Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων: 

o Τοπική/Δημοτική Ενότητα: 

� Αγίου Νικολάου 

� Αφρατίου 

� Φύλλων 

� Μύτικα 

 

Β) ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ: Τοπική/Δημοτική Ενότητα Ερέτριας μόνο για τις εκτός σχεδίου περιοχές. 



 12

 

Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρήσεις 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 μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000€, ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Ενδεικτικά, ο 

προϋπολογισμός για τουριστικά καταλύματα μπορεί να είναι μέχρι 600.000€, για παραδοσιακές ταβέρνες & παραδοσιακά καφενεία 

μέχρι 300.000€, για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων μέχρι 500.000€, για βιοτεχνίες 300.000€ κλπ. 

 

Οι επιλέξιμες επενδύσεις δύναται να αφορούν ενδεικτικά τα παρακάτω: 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, υποδομών διανυκτέρευσης. 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (ταβέρνες, καφενεία κλπ). 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου 

(εναλλακτικές μορφές τουρισμού,  χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων. 

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια κλπ).  

 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης). 

 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων κλπ). 

 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς-στήριξη πολιτιστικών 

φορέων. 

 

Επιδοτούμενες δαπάνες: Η διαμόρφωση του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, μπορεί να 

περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: 

 Ανέγερση κτιρίων και δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες υδραυλικών εργασιών,  θέρμανσης κλπ. 

 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως 

ισοπεδώσεις,  περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις, κλπ. 

 Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού.  

 Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ, σε ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού 

προϋπολογισμού.  

 Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών,  δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και 

οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του 

συνολικού κόστους της επένδυσης. 

 

Η επιχορήγηση ανέρχεται, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, από 35%-100%. Ενδεικτικά, η επιδότηση για βιοτεχνικές μονάδες, 

τουριστικά καταλύματα, ταβέρνες και καφενεία είναι 35%, ενώ για άλλες επενδύσεις όπως έργα υποδομής, ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων κλπ ανέρχεται στο 100%. 

 

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (δηλαδή το ποσοστό πλην της επιχορήγησης) θα καλύπτεται με ίδια κεφάλαια 

ή/και τραπεζικό δανεισμό. Για την υποβολή της πρότασης απαιτείται τεκμηρίωση ιδίων κεφαλαίων ή/και τραπεζικού δανεισμού 

(προέγκριση δανείου από τράπεζα). 

 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι 24 μήνες. 

 

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

υποψηφιότητας, καθώς το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένα χρήματα προς διάθεση και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. 

 

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται  μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2011 για τα ιδιωτικά έργα και μέχρι 29 Ιουλίου 2011 για τα 

δημόσια έργα. Η έναρξη υλοποίησης του έργου πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της πρότασης. 

 

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 

 

10) Τακτοποίηση Δυσμενών στοιχείων στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαπιστώνοντας  σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη μεγάλη ανάγκη της αγοράς σε 

θέματα πιστοληπτικής ικανότητας, θέτει μια νέα υπηρεσία στη διάθεση των πελατών της (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα). Αυτή  

αφορά στην τακτοποίηση και στην κατά περίπτωση διαγραφή δυσμενών στοιχείων στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»  
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Η  νέα υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα:  

 Να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για τα δυσμενή στοιχεία που καταγράφονται επιβαρυντικά γι αυτόν ή την επιχείρησή του 

στα αρχεία τις «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.». 

 Να προχωρήσει στην τακτοποίηση των στοιχείων αυτών.  

 Να προβεί στην κατά περίπτωση διαγραφή τους ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και την υφιστάμενη διαδικασία.    

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., με εικοσαετή εμπειρία και έχοντας ασχοληθεί  με εξαιρετική επιτυχία με μια μεγάλη γκάμα 

προϊόντων και υπηρεσιών, πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα προβλήματα των πελατών της, είναι κοντά  στον ιδιώτη και  

στον επιχειρηματία και είναι σε θέση να αναλάβει και να φέρει σε πέρας μέχρι τέλους και την υπηρεσία απαλοιφής  των δυσμενών 

στοιχείων από τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.  

 

Για να μην χάνει κάποιος  χρόνο και χρήμα και να μην εμπλακεί σε μια απόλυτα γραφειοκρατική διαδικασία για την οριστική 

απαλλαγή του  από τα αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, έχει τώρα τη δυνατότητα  να αναθέσει σε εμάς τη διερεύνηση του προβλήματος και 

την τακτοποίησή του  στα πλαίσια των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε  με 

τους υπεύθυνους της εταιρείας μας. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης 

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

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας: 

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 & Πατρών: Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 2641044010, 2610272120, κιν. 6945790712, e-mail: 

mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

Υπ. επικοινωνίας Ιωαννίνων: Βασίλης Λαγός, τηλ. 26510 77000, κιν. 6944 313051, e-mail: lagos@atlantisresearch.gr  

Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία): Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, e-mail: infocg@atlantisresearch.gr 

 

11)  Miclusterjobs.com: Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της 

Νανοτεχνολογίας 
Η πρώτη εφαρμογή e-recruitment στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας είναι πλέον γεγονός. To 

www.miclusterjobs.com είναι η μοναδική εξειδικευμένη υπηρεσία στελέχωσης μέσω διαδικτύου για θέσεις στους κλάδους της 

Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Απευθύνεται σε εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων που 

ενδιαφέρονται να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες στελέχωσης τους, καθώς και σε υποψήφιους, οι οποίοι εργάζονται ή 

επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας. 

 

Στο www.miclusterjobs.com οι εταιρείες τοποθετούν τις θέσεις τους και χρησιμοποιώντας παραμέτρους του συστήματος κάνουν 

επιλογές σε σχέση με τις δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία που επιθυμούν από τους υποψηφίους. Ένα προηγμένο σύστημα 

αντιστοίχησης, που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των εργοδοτών και τις γνώσεις των υποψηφίων, αναλαμβάνει να εντοπίσει και 

να στείλει την θέση μόνον στους πλέον κατάλληλους υποψηφίους. Με αυτόν το τρόπο μειώνεται αισθητά η πιθανότητα λήψης 

άσχετων βιογραφικών που απλά αυξάνουν το φόρτο εργασίας.  

 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στις εταιρείες βαθμολογημένες και ταξινομημένες ανάλογα με την καταλληλότητά τους. Οι εργοδότες 

μπορούν αυτόματα, και πριν καν ανοίξουν το βιογραφικό του υποψηφίου, να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του σε 

σχέση με τις απαιτήσεις τους για την συγκεκριμένη θέση. Μπορούν επίσης να δουν και να αξιολογήσουν και την συνολική εμπειρία 

του υποψηφίου και να απορρίψουν αυτόματα, ή να εγκρίνουν την αίτηση για να προχωρήσουν σε συνέντευξη. 

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για να αναπτύξουν το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις 

και την εμπειρία τους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να τοποθετούν τις απαιτήσεις τους από τους υποψήφιους εργαζομένους για τις 

θέσεις εργασίας, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. 

 

H εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com έχει αναπτυχθεί από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ 

Συμβουλευτική ΑΕ στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη mi-Cluster για την δημιουργία βάσης δεδομένων υποψηφίων και 

διαθέσιμων θέσεων». 

 

Στόχος του συστήματος ηλεκτρονικής στελέχωσης www.miclusterjobs.com είναι να βοηθήσει στη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων 

και εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στα πεδία της Μικροηλεκτρονικής και της Νανοτεχνολογίας. 

 

 

Το miclusterjobs.com χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται 

στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα» στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών 

Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική». 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:  
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Κωνσταντίνος Μοδικός, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, email: modikos@atlantisresearch.gr 

 

12) Νέα καινοτομική μέθοδος αποξήρανσης των στερεών αποβλήτων της Ε.Υ.Α.Τ. προσφέρει 

σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης 
Η διαχείριση στερεών αποβλήτων από τις βιομηχανίες τροφίμων, τους βιολογικούς καθαρισμούς και άλλες μονάδες αποτελεί μια 

ούτως ή άλλως δύσκολη υπόθεση και, πλέον, έναν σημαντικό παράγοντα αύξησης του λειτουργικού κόστους. Σε αυτό έχουν 

συντελέσει, τόσο η αυστηροποίηση των κανονισμών διάθεσης των αποβλήτων στους ΧΥΤΑ και σε οργανωμένες χωματερές, όσο και 

το ολοένα αυξανόμενο κόστος μεταφοράς ανά τόνο.   

 

Με τους Επεξεργαστές Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP της Ε.Υ.Α.Τ. πραγματοποιείται ταχεία και οικονομική αφυδάτωση των 

στερεών αποβλήτων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης. Για την περίπτωση μιας βιομηχανίας που 

παράγει ποσότητες οργανικής λάσπης της τάξης των μερικών τόνων ημερησίως και, εφόσον η απευθείας απόθεση στην 

πλησιέστερη χωματερή δεν αποτελεί επιλογή, η απόσβεση της επένδυσης για την αγορά ενός I.R.P. συχνά δεν υπερβαίνει τον 

ενάμιση χρόνο.  

 

Η λύση της επεξεργασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία από την Ε.Υ.Α.Τ. 

 

Η Ε.Υ.Α.Τ. (Ελληνική Υπέρυθρη Ακτινοθερμική Τεχνολογία) δραστηριοποιείται σε καινοτόμες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας με 

βάση την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Οι Επεξεργαστές Υπέρυθρης Ακτινοβολίας IRP τους οποίους ανέπτυξε μέσα από ένα 

πολυετές πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης, χρησιμοποιούν την ηλεκτρομαγνητική θερμική ακτινοβολία για την αφαίρεση της 

υγρασίας από τα στερεά απόβλητα, μειώνοντας το βάρος και τον όγκο τους και εξουδετερώνοντας το μικροβιακό φορτίο και τις 

οσμές.  

 

Οι Επεξεργαστές I.R.P της Ε.Υ.Α.Τ. μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ο οποίος έρχεται 

αντιμέτωπος με το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος μεταφοράς τους και 

καθιστώντας τα κατάλληλα για απόθεση στους ΧΥΤΑ. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται δυνατή η αξιοποίηση των στερεών 

αποβλήτων με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους. Έτσι, τα φρούτα και τα κηπευτικά που αποσύρονται μπορούν να 

αποδώσουν υψηλής ποιότητας ζωοτροφή ή λίπασμα και η κοπριά που σωρεύεται στις κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να 

μετατραπεί σε ελεύθερο από παθογόνα και ζιζάνια λίπασμα.  

 

Συμβατική θερμική επεξεργασία και υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία 

 

Τα συμβατικά συστήματα θερμικής επεξεργασίας βασίζονται στη μεταφορά θερμότητας με αγωγή, προκειμένου να επιτευχθεί η 

θέρμανση. Αυτό έχει σαν συνέπεια την απώλεια σημαντικής ποσότητας θερμότητας και την απώλεια χρόνου, με αποτέλεσμα την 

άμεση οικονομική επιβάρυνση της επεξεργασίας.  

 

Η υπέρυθρη ακτινοθερμική επεξεργασία επιτυγχάνει άμεση θερμική διείσδυση και έχει δυνατότητα μεταφοράς υψηλής θερμικής 

ενέργειας με ελάχιστες απώλειες και χωρίς να απαιτείται προθέρμανση του θαλάμου επεξεργασίας. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση του 

κόστους επεξεργασίας έως και 3 φορές και μείωση του χρόνου επεξεργασίας έως και 5 φορές, σε σχέση με τα συμβατικά 

συστήματα θερμικής επεξεργασίας   

 

Η κατοχυρωμένη ως ευρεσιτεχνία τεχνολογία των Υπέρυθρων Επεξεργαστών IRP της Ε.Υ.Α.Τ. υπερτερεί σε σχέση με τις 

συμβατικές μεθόδους και αποτελεί την πλέον οικονομική και αποδοτική πρόταση της αγοράς.  

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει την προώθηση αυτής της καινοτομικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας 

που μειώνει τα λειτουργικά προβλήματα και το κόστος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες 

γύρω από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει το σύστημα IRP στη δική σας επιχείρηση επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας ή επισκεφτείτε τον ιστοχώρο http://www.eyat.gr/.    

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Χρήστος Γράψας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, κιν.  6943 293057, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr  

 

13) Ενίσχυση του Επιχειρείν 
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδομαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονομική 

εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις 

για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηματοδοτήσεις και άλλα θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέματα αυτά αναλύονται περισσότερο, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων 

πανελλαδικά, αναφορικά με τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. Πρόσφατα θέματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις 

προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ: Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107 

Υπεύθυνος επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ: Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833 


