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• Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
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http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.  
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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. Με μεγάλη Επιτυχία πραγματοποιήθηκε το MOBIP Investment and Partnering Forum 2014 

Εικοσιμία Επιχειρήσεις του κλάδου Mobile & Mobility, από 

13 ευρωπαϊκές χώρες είχαν την ευκαιρία να παρουσίασουν 

τα επενδυτικά τους σχέδια στην εκδήλωση MOBIP 2014 – 

Pan European Investment and Partnership forum, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. 

Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τα πλαίσια του 

προγράμματος EMMINVEST, και συν-διοργανώθηκε από την 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και την Europe Unlimited, σε 

συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς (SPI, 

ACCIO, EBN). 

Περισσότεροι από 30 Επιχειρηματικοί Άγγελοι, στελέχη VC, 

και στελέχη κορυφαίων εταιριών παρακολούθησαν την εκδήλωση, σε ένα άκρως παραγωγικό διήμερο 

παρουσίασης επιχειρηματικών σχεδίων, και πραγματοποίησης επαφών και συζητήσεων. Η εκδήλωση άρχισε με 

την Ακαδημία Επενδυτικής Ετοιμότητας, προσφέροντας στους επιχειρηματίες πολύτιμες συμβουλές από στελέχη 

VC, επενδυτές και υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών. Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης, μετά και την επίσημη έναρξη, 

είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την αγορά και της τάσεις του κλάδου του Mobile από τον κ. Γιώργο 

Βούλγαρη (VisionMobile), καθώς και για τις προκλήσεις, τάσεις και δυνατότητες συνεργασίας στη αγορά κινητών 

υπηρεσιών από τους εκπροσώπους των δύο μεγαλύτερων παρόχων τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Vodafone Hellas, 

Cosmote). 

Επιπρόσθετα, η παρουσία του κου Viorel Peca 

(επικεφαλή του DG CONNECT), προσέφερε τη δυνατότητα 

στους παρευρισκόμενους να ενημερωθούν σχετικά με το 

SME Instrument και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που 

προσφέρει. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με σειρά άλλων 

ενημερωτικών session σχετικά με το cross-border 

syndicated funding, καθώς και με την επίσημη τελετή 

λήξης της σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων (coaching 

track Webinars) τα οποία έλαβαν χώρα στα πλαίσια του 

ΕΜΜΙΝVEST. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η υποστήριξη 

των εταιριών στην απόκτηση επενδυτικής ετοιμότητας. Παράλληλα έγινε η απονομή βραβείων στις καλύτερες 

συμμετέχουσες στα σεμινάρια επιχειρήσεις. Οι νικήτριες εταιρίες Kidsy, PromotedApp.com, και Pastguide, έλαβαν 

ένα απευθείας εισιτήριο για το European Venture Summit 2014, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο 

Dusseldorf, προσελκύοντας περισσότερους από 100 επενδυτές απ’ όλη την Ευρώπη. 

Κατά τη δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης ο κος Νίκος Πορφύρης (Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών) 

ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών ΕΝ.Α ΣΤΕΠ της 

Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα οφέλη της. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις 

των 21 επενδυτικών σχεδίων των εταιριών, κατά την διάρκεια των οποίων τα στελέχη των εταιριών απάντησαν σε 

ερωτήσεις και έλαβαν feedback από σειρά ειδικών, που αποτελούνταν από Επενδυτές και ειδικούς στον κλάδο των 

mobile υπηρεσιών, και έκλεισε με μια συζήτηση γύρω από τις επενδύσεις Venture  

Capital εντός του τωρινού Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και την απονομή των βραβείων στις καλύτερες 

εταιρίες που παρουσίασαν τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι 7 επιλεγμένες εταιρίες ανήκουν στο Τop 25% των 

επιλεγμένων για παρουσίαση εταιριών, κερδίζοντας μια θέση στο European Venture Summit 2014.Οι νικήτριες 

εταιρίες είναι η EuroCy Innovations, η Hello World Mobile, η MADGIC, η DoxOut, η Sport Coachingeasy, η 

TraceWave, και η Truckbird. 

Οι συμμετέχοντες επενδυτές, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τις παρουσιάσεις καθώς και την ικανοποίησή 

τους για την ποιότητα των συμμετεχόντων. Παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει το 

κλείσιμο μιας συμφωνίας, η μέχρι τώρα εμπειρία μας έχει δείξει πως οι συμμετέχουσες εταιρίες επωφελούνται 

σημαντικά από την επαφή τους με επενδυτές, την παρουσίαση και λήψη feedback επί των σχεδίων τους, καθώς και 

από την επαφή τους με άλλες εταιρίες και επενδυτές σε ένα φιλικό περιβάλλον. 

Για μια πλήρη λίστα των συμμετεχουσών εταιριών, επενδυτών και ειδικών, καθώς και για ένα αναλυτικό 

πρόγραμμα παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του MOBIP Event 2014. 
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To EMMINVEST  

Το EMMINVEST στοχεύει στην διευκόλυνση των επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κινητής 

τηλεφωνίας, ώστε να τους επιτρέψει να μετατραπούν σε μεγάλες, βιώσιμες και διεθνοποιημένες επιχειρήσεις.  

Αυτό θα επιτευχθεί με την παροχή πληροφοριών στις ΜΜΕ σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, την 

ανάπτυξη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων (coaching track webinars), την ενημέρωση των επενδυτών για τις 

σχετικές ευκαιρίες στην αγορά, κ.ά.  Η πρωτοβουλία του EMMINVEST υποστηρίζεται από την Γενική Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις και την Βιομηχανία, και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 

Ανταγωνιστικότητας και της Καινοτομίας στοχεύοντας στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

To European Venture Summit & MOBIP 

Το European Venture Summit 2014, είναι ένας πανευρωπαϊκός διαγωνισμός από επιχειρηματικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνεται από την  Europe Unlimited, αποτελώντας την μεγαλύτερη εκδήλωση Venture Capital, 

προσελκύοντας πάνω από 100 επενδυτές και πάνω από 100 βραβευμένες εταιρείες τεχνολογίας. Στα πλαίσια του 

MOBIP Event 2014, δόθηκαν απευθείας εισιτήρια συμμετοχής στο Τοp 25% των εταιριών που παρουσίασαν, 

αποτελώντας ως εκδήλωση προπομπό εισόδου στο EVS 2014.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε: 

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575 665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951 614, e-mail: 
karvounidis@atlantisresearch.gr       

 

 

2. Η νέα εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ 
    Η κατηγορία Εναλλακτικής Αγοράς Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΕΝ.Α ΣΤΕΠ) είναι μία νέα κατηγορία 

διαπραγμάτευσης μετοχών που λειτουργεί εντός της Εναλλακτικής Αγοράς (Ε.ΝΑ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτελεί 

ένα νέο οικοσύστημα χρηματοδότησης το οποίο απευθύνεται κυρίως σε start – ups για την υλοποίηση / εμπορική 

εκμετάλλευση / διάθεση των επιχειρηματικών ιδεών τους. Είναι δυνατή, μέσω της Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ, η άντληση έως 5 εκ. € ετησίως 

με διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και υλοποιείται μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών 

(ΗΒΙΠ). Η ΕΝ.Α ΣΤΕΠ λειτουργεί από τα τέλη Απριλίου και η πρώτη εταιρία αναμένεται να εισαχθεί μέχρι τον Ιούλιο.  

Η Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ απευθύνεται σε ελληνικές ή αλλοδαπές μικρές και μεσαίες εταιρίες (ΜμΕ) οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο 

ανάπτυξης (growth stage), καθώς και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (start – ups). 

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η δραστηριοποίηση σε καινοτόμους κλάδους (ενδεικτικά: πράσινη ενέργεια, διαχείριση 

υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογία, ICT κ.λπ.), αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς εφαρμόζοντας τεχνολογικά προηγμένες ή 

πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες (ενδεικτικά: νέες μέθοδοι παραγωγής αγροτικών προϊόντων, συσκευασίας και 

τυποποίησης, τρόποι διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού κ.λπ.) 

Η επιλογή μεταξύ των υποψήφιων προς χρηματοδότηση εταιριών εστιάζει στο αντικείμενο εργασιών της εταιρίας και στην 

επιχειρηματική ιδέα, προϊόν ή υπηρεσία που κάθε εταιρία θέλει να χρηματοδοτήσει. Η υποψήφια προς χρηματοδότηση 

εταιρία θα αξιολογείται από επιτροπή αξιολόγησης, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους των μελών του Χ.Α. και άλλων 

προσώπων εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας. Το Χ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και την 

επάρκεια της πληροφόρησης που διατίθεται στο επενδυτικό κοινό, θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την ένταξη διαπραγμάτευσης 

στην Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ.  Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στην Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

• Η εταιρία πρέπει να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας και να τηρεί τις λογιστικές της καταστάσεις βάσει των ΔΛΠ 

• Οι μετοχές που θα ενταχθούν στην Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες  

• Κατά τον χρόνο έγκρισης της ένταξης και για όσο τελούν υπό διαπραγμάτευση, οι μετοχές πρέπει να είναι άυλες 

• Η αίτηση για ένταξη πρέπει να αφορά το σύνολο των μετοχών της ίδιας κατηγορίας 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η Νο 1 εταιρεία συμβούλων για την υποστήριξη της εμπορικά αξιοποιήσιμης 

καινοτομίας. Τα τελευταία 22 χρόνια στήριξε τη χρηματοδότηση εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων αυτού του τύπου, είτε 

μέσω της υπαγωγής τους σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων (VCs 

κ.α.). Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει, συντελεί στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου και αξιολογεί τις 

συνθήκες με σκοπό την εύρεση του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων (VC, ερευνητικά και 

χρηματοδοτικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, τραπεζικός δανεισμός, business angels, στρατηγικοί επενδυτές κ.λπ.). Η 

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει επίσης την αποτίμηση της αξίας της εταιρίας ή της επιχειρηματικής ιδέας και 

βοηθά στον προσδιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων, ενώ ολοκληρώνει την παροχή των υπηρεσιών της με τη διοργάνωση 

ειδικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση της εταιρίας στο χρηματιστήριο, σε μέλη του χρηματιστηρίου και σε 

δημοσιογράφους.  

Αν η επιχείρησή σας επιθυμεί να επενδύσει σε μια πραγματικά σπουδαία ιδέα, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να 

διερευνήσουμε από κοινού τη δυνατότητα ένταξης των μετοχών της εταιρίας σας στην αγορά Ε.ΝΑ ΣΤΕΠ του Χ.Α. 
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

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

Γιώργος Παπαγεωργίου , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113 κιν. 6974 328159,, email papageorgiou@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 
 

3. Πρόγραμμα  ‘’ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – HORIZON 2020” για την έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 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: 
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• 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 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). 
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- 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 

 

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.  

 

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 

 

 

4. Εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 

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, στη 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 
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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 

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%. 
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� 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.  
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  

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 

 

 

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Φορείς οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν την 

ανάγκη να τους δοθεί επιπλέον παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 

τις 30 Ιουνίου 2014. 

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

επενδυτές 

6. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο πλαίσιο 

το νόμου 3299 
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο 

στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α: 

 

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο, να καταθέσουν αιτήσεις 

ενίσχυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 4435/144452/22-11-2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β’/04-12-2013) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Το εν λόγω μέτρο χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου που μπορεί να φτάσει έως και το 65% και αναφέρεται 

σε αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όταν από τη μεταποίησή τους προκύπτει 

επίσης γεωργικό προϊόν, όπως ορίζονται στο άρθρο 38 της Ενοποιημένης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι αυτής, εκτός αυτών της αλιείας, δηλαδή προϊόντων του εδάφους και της κτηνοτροφίας 

καθώς και προϊόντων πρώτης μεταποιήσεως, τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά. 

 

Στόχος του ανωτέρω μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων: 

Α) που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στην μεταποίηση και εμπορία των 

γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας 

τους, καθώς και, 

Β) κατά το πλείστον συμβάλλουν: 

I. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης 

της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με 

παραγωγούς κ.λπ.), 

II. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή 

καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων, 

III. στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης “νησιωτικό” ή “ορεινό”, φέρουν 

εθνικά σήματα πιστοποίησης, παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων 

υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές, 

IV. στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και 

προστασίας του καταναλωτή, 

V. στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων. 

VI. στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά 

προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της 

ΚΟΑ. 

Για την υλοποίηση των επενδύσεων προκαλείται Δημόσια Δαπάνη ύψους 204.159.699,00 ευρώ με τα 17.857.142,00 ευρώ 

να αφορούν σε χρηματοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης του τομέα του γάλακτος, στο πλαίσιο των Νέων Προκλήσεων. 

Το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ και διατίθεται ως εξής: 

80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού από 100.000,00 μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, 

20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00 ευρώ και μέχρι 

10.000.000,00ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. 

Ποσό τουλάχιστον 17.857.142,00 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης συνολικά θα διατεθεί για χρηματοδότηση αιτήσεων 

ενίσχυσης του τομέα του γάλακτος, εφόσον εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια. 

Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυξηθεί περαιτέρω, εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι. 

Προϋπολογισμός Αιτούμενων Έργων: 

Από 100.000,00 μέχρι 5.000.000,00 ευρώ, και σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00 και 

μέχρι 10.000.000,00 ευρώ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. 

 

Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι: 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της “Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 

2003” σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην 

7. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων με το Μέτρο 123Α του ΠΑΑ 
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Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L124/36/20-5-03. 

οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 

εκατομμύρια ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του μέγιστου ποσοστού του άρθρου 4, παράγραφος 1 

της ΚΥΑ. 

οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις 

οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης. 

Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων:  

Ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις 

διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του 

σχεδίου. 

Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους οι οποίοι πρέπει: 

• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες, 

• να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά 

κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04), 

• να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ., 

• να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε 

άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, 

• να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 

πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους , 

• να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Για τον 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων ισχύει η ανωτέρω δέσμευση, 

• να καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα, 

• να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και 

δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου 

κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης, 

• να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και κοινοπραξίας, 

• να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

Δεν ενισχύονται οι επενδύσεις: 

α) Για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε., εκτός των περιπτώσεων προϊόντων 

που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή 

μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών. 

β) Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 

και του μελιού. 

γ) Στο επίπεδο λιανικού εμπορίου. 

δ) Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. 

ε) Των οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000 ευρώ ή μεγαλύτερος των 

10.000.000ευρώ, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω. 

στ) Οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται στους 

αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του Μέτρου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, που καθορίζονται σε αυτούς (Παράρτημα Α 

της Κ.Υ.Α.). Με στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής 

χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ πυλώνα I & II, ισχύουν οι διοικητικοί κανόνες 

που περιλαμβάνονται στο Π.Α.Α.. 

ζ) Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της 

ιδιοκατανάλωσης. 

η) Υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων 

λειτουργίας. 

 

Ανά τομέα ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις: 

 

1.Τομέας : Κρέας 

1.1. Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να 

πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία και να μπορούν να πιστοποιηθούν ανάλογα τα 

βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 

1.2. Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τόννους κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει 

επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας). 

1.3. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού - τυποποίησης κρέατος και 

παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 

1.4. Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε 

περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής. 

1.5. Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει 

επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. 

1.6. Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής 

προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ). 



 11

1.7. Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων όλων των 

κατηγοριών του τομέα, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. 

1.8. Προμήθεια κινητών ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στις νησιωτικές περιοχές Αιγαίου και 

Ιονίου πελάγους (εκτός Κρήτης και Ευβοίας) για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά 

προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων. 

2.Τομέας : Γάλα 

2.1. Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος (ή στα πλαίσια καθετοποίησης 

παραγωγής). 

2.2. Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να 

προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας. 

2.3. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με 

απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ ευρώ, εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι. 

2.4. Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. 

2.5. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων 

προϊόντων γάλακτος. 

2.6. Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση 

του περιβάλλοντος. 

3.Τομέας : Αυγά – Πουλερικά 

3.1. Υποτομέας: Αυγά 

3.1.1. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

3.1.2. Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, τηρώντας τα όρια των 

ατομικών, εθνικών και περιφερειακών δικαιωμάτων. 

3.1.3. Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες 

προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων. 

3.2. Υποτομέας: Σφάγεια Πουλερικών 

3.2.1. Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που 

πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 

3.2.2. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που 

πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής. 

3.2.3. Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. 

3.2.4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων κοπής, τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης 

κρέατος πουλερικών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών. 

3.2.5. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων. 

 

4. Τομέας: Διάφορα Ζώα - Μέλι 

4.1. Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – 

επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού. 

4.2. Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα 

στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού. 

4.3. Ίδρυση - εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, 

snacks κ.λ.π. (Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 

1234/2007) 

 

5. Τομέας: Διάφορα Ζώα – Σηροτροφία – Άλλα Είδη 

 

5.1. Ίδρυση – επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση σύγχρονων 

μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. 

5.2. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών. 

 

6. Τομέας: Δημητριακά 

6.1. Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα. 

6.2. Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών. 

6.3. Ίδρυση ξηραντηρίων δημητριακών. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, 

μετεγκατάσταση μονάδων ξηραντηρίων δημητριακών. 

6.4. Συμπλήρωση - εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με 

τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης. 

6.5. Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού. 

6.6. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, 

χρωματοδιαλογής και υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 

6.7. Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων. 

6.8. Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 

 

7. Τομέας: Ελαιούχα Προϊόντα 
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Α) Ελαιόλαδο 

 

7.1. Ελαιοτριβεία 

α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά 

που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη. 

β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων. 

γ) Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη. 

7.2. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιολάδου. 

7.3. Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων 

συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. 

7.4. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου. 

Β) Άλλα Έλαια 

 

7.5 Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων 

Δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν : 

Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης και αξιοποίησης των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 

ελιών, 

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων 

σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή υποχρεώσεων είναι σύμφωνη με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται 

από την αρμόδια εθνική αρχή. 

Οι ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα τριετή προγράμματα 

δράσης των Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. 867/2008 της Επιτροπής. 

 

8. Τομέας: Οίνος 

 

8.1. Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση – συγχώνευση οινοποιείων για παραγωγή οίνων ποιότητας χωρίς αύξηση της 

δυναμικότητας. 

8.2. Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές 

β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων 

ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

8.3. Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέκταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών 

εμφιάλωσης της παραγωγής τους. 

9. Τομέας: Οπωροκηπευτικά 

Ι. Στο επίπεδο της εμπορίας 

 

9.1. Ίδρυση μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, 

πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών. 

9.2. Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή μικρής δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών με 

δυνατότητα προμήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων μόνο στα νησιωτικές περοχές (πλην Κρήτης και Εύβοιας). 

9.3. Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, 

διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών 

καρπών. 

ΙΙ. Στο επίπεδο της μεταποίησης 

9.7. Μεταποίηση Βιομηχανικής τομάτας Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον 

αφορά: 

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας. 

9.8.Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λ.π.) 

α) Κονσερβοποιεία – Χυμοί φρούτων – Αποξηραμένα φρούτα - Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση 

υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών, βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων και 

λαχανικών κυρίως όσον αφορά: 

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

την παραγωγή νέων προϊόντων. 

Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών 

ροδακίνων και αχλαδιών, σταφίδας, σύκων, λοιπών φρούτων και λαχανικών. 

β) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης, κυρίως όσον 

αφορά: 

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

την παραγωγή νέων προϊόντων. 

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών),σύγχρονης τεχνολογίας. 

δ) Αποξηραμένων φρούτων 

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαμάσκηνα, βερίκοκα 

κλπ). 
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ε) Ίδρυση – εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών κουταλιού. 

στ) Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών κυρίως όσον αφορά: 

την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, 

στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

την παραγωγή νέων προϊόντων 

9.9. Μεταποίηση λαχανικών 

α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών, 

ψητών λαχανικών και λιαστής ντομάτας, κυρίως όσον αφορά: 

στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών 

στην παραγωγή νέων προϊόντων 

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή χυμών 

λαχανικών κύβων ή μιγμάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. 

9.10. Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιούμενων πρώτων 

υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών. 

9.11. Μεταποίηση ξηρών καρπών. 

α)Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης ξηρών καρπών. 

β)Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή 

προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snacks κ.λ.π. 

9.12. Μεταποίηση σύκων – σταφίδων 

α) Εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας σύκων. 

β) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας σταφίδων. 

III. Στον τομέα των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών. 

9.13. Εκσυγχρονισμός - μετεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών 

9.14. Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές παραγωγής νέων προϊόντων 

ΙV. Στον τομέα των Γεωμήλων 

9.16. Ιδρύσεις νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός – επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, 

ή προσθήκη γραμμών σε υφιστάμενες μονάδες μεταποίησης γεωμήλων με προορισμό την 

παραγωγή νέων προϊόντων όπως: 

προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας, 

τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π. 

άλλα νέα προϊόντα 

9.17. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης π.χ. ξύδι, 

διάφορες σάλτσες, σακxαρώδη προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, βιομηχανία γαλακτοκομικών 

προϊόντων (σακχαρώδη προϊόντα από φρούτα και εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες κοκτέιλς, snacks, μαστίχα κλπ) 

Δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο παρόν Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια του Τομέα που υποβάλλονται από 

αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, 

καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη Ομάδα Παραγωγών). 

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια : 

Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους. 

Ομάδων Παραγωγών, στις περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από 500.000 ευρώ. Η χρήση του οικονομικού 

αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων δράσεων και 

παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής 

συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων. 

Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων σε ένα ή περισσότερα προϊόντα για παρεμβάσεις προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται 

στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. 

10. Τομέας: Άνθη 

10.1. Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης, εκσυγχρονισμός, επέκταση υφισταμένων μονάδων δρεπτών ανθέων και 

γλαστρικών. 

10.2. Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών. 

11. Τομέας: Ζωοτροφές 

11.1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, οι 

οποίες θα εφαρμόσουν HACCP. 

11.2. Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών. 

11.3. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκαστάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών 

ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με 

δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου. 

11.4. - 

11.5. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκαστάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που 

θα εφαρμόσουν HACCP. 

11.6. - 

12. Τομέας: Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

 

12.1. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκαστάσταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και 
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πολλαπλασιαστικού υλικού. 

13. Τομέας: Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών 

13.1. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκαστάσταση μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών, 

φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ακόλουθα προϊόντα με Κωδικούς ΣΟ: 091020 Κρόκος, ex 091099 Θυμάρι, νωπό ή 

διατηρημένο με απλή ψύξη, ex 12119085 Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η 

κοινή), δενδρολίβανο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με ψύξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη Χώρα 

αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση παραγωγών σε αυτά τα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών για τα ανωτέρω προϊόντα. 

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 

Οι μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων μονάδων που αναφέρονται στις δράσεις των ανωτέρω τομέων γίνονται λόγω: 

Α) Προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός οικισμών ή σε ΖΟΕ) 

Β) Από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους. 

Γ) Από ιδιόκτητους κατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους 

Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική θέση. 

Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες): 

α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων. 

γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού 

πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, 

περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις. 

δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής 

επένδυσης. 

ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο 

τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του 

Ιονίου Πελάγους. 

στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την 

κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό 

μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. 

ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν 

των παραπάνω δαπανών. 

η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν 

επιλέξιμες δαπάνες. 

θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, 

απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) 

καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία 

υλοποίησης της επένδυσης. 

ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ). 

ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων 

ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ. 

ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας. 

ιδ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης 

σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα 

ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται 

επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις 

της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ. 

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, 

να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης, όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής , καθώς και της έντυπης 

μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς. 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

ενίσχυσης , η οποία θεωρείται ως ημερομηνία έναρξης εργασιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 

4435/144452/22-11-2013 Κ.Υ.Α., καθώς και το άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 4627/152254/06-12-2013 Υ.Α. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική AΕ, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των μέχρι 

σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, που προσφέρει, 

αναλαμβάνει όχι μόνο την εκπόνηση του φακέλου και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά το συνολικό οικονομικό και 

τεχνικό σχεδιασμό, καθώς και την διαχείριση υλοποίησης και κατασκευής του έργου, με εξειδικευμένους συνεργάτες. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ, χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσους από 

τους επενδυτές την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη περίληψη ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@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 ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014 αναφέρεται ο καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και 

εμπορία των γεωργικών προϊόντων και θα υπάγονται πλέον στις διατάξεις του Ν. 3908/2011,όπως τροποποιήθηκε με τον N. 

4146/2013 και αφορούν στον τομέα της γεωργίας, όπως αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις 

κρατικές ενισχύσεις στον Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας 2007−2013 (2006/C319/01 της 27ης/12/2006). Χορηγούνται 

ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. 

 

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, 

οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια 

στον τομέα της  γεωργίας. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει μόνο τις βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν 

είναι προβληματικές επιχειρήσεις. 

 

Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να εφαρμόσουν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα, που έχουν 

θεσπιστεί προσφάτως σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς επίσης και τη 

δημόσια υγεία και ασφάλεια στον τόπο της εργασίας. 

 

Στην περίπτωση των προτύπων που δεν προβλέπουν μεταβατική περίοδο ως πραγματοποιηθείσες επενδύσεις για τη 

συμμόρφωση με προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, νοούνται οι επενδύσεις των οποίων η πραγματική έναρξη δεν 

υπερβαίνει τα δυο έτη μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους 

επιχειρηματίες. 

 

Εάν προβλέπεται μεταβατική περίοδο, οι επενδύσεις που όντως άρχισαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα πρότυπα 

πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηματίες.Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.  

 

Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 

Στις περιπτώσεις που η επερχόμενη αύξηση της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια 

χαρακτηρίζονται ως επέκταση. 

 

Οι ενισχύσεις παρέχονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 

στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007−2013 (2006/C 319/ΕΚ), στον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης 

Αυγούστου 2008, καθώς και τον Καν. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, όπως ισχύουν κάθε φορά και με 

ποσοστά και είδη ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. 

 

Για το ελάχιστο ύψος επενδύσεων ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και μέγεθος φορέα πρότασης, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. 

Για την νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του Ν. 3908/2011 

όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και οι ομάδες παραγωγών ή οι ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία. 

 

Οι ενισχύσεις με επιλέξιμες δαπάνες που υπερβαίνουν τα 25.000.000 ευρώ ή των οποίων το πραγματικό ποσό ενίσχυσης θα 

υπερβεί τα 12.000.000 ευρώ πρέπει να κοινοποιούνται ειδικά στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης. 

Οι προβλεπόμενες ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του 

άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης της ΕΕ ή με ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον 

Καν. (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της 28−12−2006), ούτε με άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες 

8. Γεωργικές Επενδύσεις με τον Νέο Επενδυτικό Νόμο 
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επιλέξιμες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει. 

 

Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων 

γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις του Τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας. 

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια 

Πρωτογενής Τομέας Γεωργικών Προϊόντων. 

Ενισχύονται Επενδύσεις στην Πρωτογενή Παραγωγή που αφορούν: 

Τομέας Φυτικής Παραγωγής: 

Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής συμβατική, πιστοποιημένη – 

ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ. – υπαίθρια, υπό κάλυψη κ.λπ. 

Νέες – εναλλακτικές – καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, 

κρανιά, αλόη, κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. 

Τομέας Ζωικής Παραγωγής: 

Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων. 

Ενισχύονται οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 

Συγκεκριμένα ενισχύονται σχέδια επιχειρήσεων – εκμεταλλεύσεων που αφορούν σε: 

Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, Χοιροτροφικές 

μονάδες, Μονάδες μονόπλων, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών 

(με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές), Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, 

Σηροτροφικές μονάδες, Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, 

Μονάδες εκτροφής κονίκλων μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής, Πτηνοτροφικές μονάδες για 

τους ακόλουθους τύπους εκτροφών: 

Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, 

ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής. 

Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, 

ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα. 

Συμβατικών εκτροφών πουλερικών πλην στρουθοκαμήλων για παραγωγή αυγών ή κρέατος για εκσυγχρονισμό με ή χωρίς 

μετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων ενισχύεται επίσης η ίδρυση και η επέκταση, με ή 

χωρίς μετεγκατάσταση. 

Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

ως προς την ίδρυσή τους. 

Για τους συνεταιρισμούς, για εταιρίες νεοσσών και για εταιρίες με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν 

νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για 

σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν θα υπερβαίνει τη 

μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά 20%. 

Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως προς τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή με ή χωρίς μετεγκατάσταση. 

Επενδυτικά Σχέδια του Δευτερογενή Τομέα που Αφορούν Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων. 

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι τα 

εξής: 

Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

Τομέας Δημητριακών – Κτηνοτροφικών Φυτών και Οσπρίων: 

Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών. 

Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών. 

Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα. 

Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων. 

Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 

επεξεργασία λείανσης ή και χρωματοδιαλογής ή και υγροθερμικής επεξεργασίας. 

Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης. 

Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης – απεντόμωσης οσπρίων 

Τομέας Ελαιούχων Προϊόντων: 

Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

Ιδρύσεις – επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης 

ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας, με προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμένα προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, 

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα 

ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης). 

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων. 

Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την προϋπόθεση ότι 

αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά και σε όμορους νομούς. 

Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή. 

Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου. 

Μονάδες σπορελαιουργείων. 

Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών 
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Τομέας Οίνου: 

Μονάδες οινοποιείων: 

Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, με προτεραιότητα στην 

παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 

Βιολογικούς οίνους (Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής) καθώς και οίνων από προϊόντα 

συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση οινοποιείων, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 834/2007 του 

Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής] καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα αμπελοοινικά προϊόντα του Καν (ΕΚ)1234/2007 καθώς και από προϊόντα 

της αμπέλου. 

Τομέας Οπωροκηπευτικών: 

Μονάδες μεταποίησης − τυποποίησης – επεξεργασίας − διαλογής – συντήρησης – ψύξης – αποθήκευσης οπωροκηπευτικών. 

Μονάδες χυμοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών οπωροκηπευτικών. 

Μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών, για 

την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών. 

Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών. 

Τομέας Άνθη: 

Μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης ανθέων. 

Τομέας Πολλαπλασιαστικό Υλικό: 

Μονάδες επεξεργασίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Λοιπά: 

• Μονάδες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. 

 

• Μονάδες επεξεργασίας νέων –εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών ( όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, 

κρανιά, αλόη κ.λ.π.). 

 

• Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών 

και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκομικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιομάζας 

για παραγωγή pellets ή βιοαερίου. 

 

• Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή μη βιομηχανοποιημένου καπνού. 

 

• Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκάλαμου. 

 

• Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης μη νηματοποιημένων. 

 

• Μονάδες επεξεργασίας φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού. 

Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 

Τομέας Κρέατος Ζώων και Πτηνών: 

Εκσυγχρονισμός σφαγείων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Ιδρύσεις – επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία θα αποδεικνύεται 

με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. 

 

• Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων. 

 

• Μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 

1069/09. 

 

• Μονάδες τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. 

Τομέας Γάλακτος: 

• Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων επεξεργασίας γάλακτος. 

 

• Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος στα πλαίσια καθετοποίησης, εφόσον η μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, 

βρίσκεται στον ίδιο ή σε όμορο νομό. 

 

• Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος σε περιοχές με έλλειμμα δυναμικού αξιοποίησης γάλακτος το 

οποίο θα τεκμηριώνεται από επίσημα στοιχεία δημόσιων αρχών. 

 

• Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος). 

Λοιποί Τομείς Μεταποίησης Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης: 

• Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. 

• Μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής αυγοπροϊόντων. 

• Μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. 

• Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι. 



 18

• Μονάδες μεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών. 

Τομέας Παραγωγής Ζωοτροφών: 

• Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς 

χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 

• Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύμπηκτων μηδικής, 

ενσακισμένων ενσιρωμάτων και προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών. 

Ειδικότερα: 

 

• Ίδρυση μικρών παρασκευαστηρίων, με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές 

περιοχές, για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 

 

• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μικρών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους 

αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 

 

• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής πλήρων 

τυποποιημένων μιγμάτων. 

 

• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ανόργανων 

συμπληρωματικών ζωοτροφών. 

 

• Ίδρυση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων μόνο σε περίπτωση συνεργαζόμενων 

κτηνοτροφικών μονάδων για ιδιοκατανάλωση. 

 

• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής συμπήκτων 

μηδικής. 

 

• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών. 

 

• Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 

 

• Εκσυγχρονισμός − επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων 10.  

 

• Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων. 

 

• Εκσυγχρονισμός − επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων. 

 

• Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος. 

 

• Εκσυγχρονισμός − επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος. 

 

• Ίδρυση − επέκταση − Εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων. 

 

Επενδυτικά Σχέδια που Αφορούν Δραστηριότητες εκτός Τομέα Γεωργικών Προϊόντων. 

Δύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν 

σε: 

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων. 

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων. 

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και 

απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής). 

• Μονάδες επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος. 

• Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής. 

• Μονάδες ζυθοποιϊας. 

• Μονάδες επεξεργασίας υπολειμμάτων και απορριμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών 

γεωργικών καλλιεργειών (Κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων 

για την παραγωγή ζωοτροφών, λιπασμάτων, κ.λπ. 

• Μονάδες παραγωγής, εμπορίας & συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, 

Υποστρώματα, Ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών). 

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής. 

• Μονάδες επεξεργασίας στέβιας. 

• Μονάδες επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός) εκτός των 

αναφερόμενων στο αρ. 2.2.2.3.Β.β2 της παρούσας. 

• Μονάδες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, συντήρησης πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο 2.2. 

του άρθρου 2 της παρούσας. 

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν: 
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Την μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων (όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) που προέρχονται από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ. 2.4.4. σε ενισχύσεις 

που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την κοινοτική 

στήριξη. 

Ενισχυόμενες Δαπάνες: 

Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι 

παρακάτω κατηγορίες δαπανών: 

Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία: 

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες 

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο 

χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των 

εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι 

εγκατεστημένη η επιχείρηση. 

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας 

(μέσα εσωτερικής μεταφοράς). 

Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων. 

Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη 

αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα 

γεωργικά μηχανήματα, κ.λπ.). 

 

Η Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο 

τυποποίησης – μεταποίησης. 

 

Η Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς 

κρέατος και οπωροκηπευτικών). 

 

Η Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη 

νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό 

μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. 

 

Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης 

σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα 

ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται 

επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις 

της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ. 

 

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 

Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται 

η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης. 

Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. αυποπερίπτωση αβ του ν. 3908/2011. 9) Εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την 

λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 

Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της 

μονάδας (ιδιοκατανάλωση). 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 

Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, 

πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και 

εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 2.1.α του άρθρου 2 της παρούσας 

καθώς και σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της 

παρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας. 

Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, 

ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή 

υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.α. 

 

Οι ανωτέρω μελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άμεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του 

υποβαλλόμενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού σχεδίου. 

 

Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της 

επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και 

φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε. 
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Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ’ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων 

μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00). 

Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση). 

Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς. Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα 

στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται 

από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών.Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 

(50%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

Δαπάνες που Δεν Ενισχύονται: 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3908/ 2011 δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν: 

1) Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

2) Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι (6) θέσεων. 

3) Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών. 

4) Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 

5) Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2α του 

άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής 

κατά κατηγορία. 

6) Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 3908/2011. 

7) Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 

8) Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, 

εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό 

αυτό, για χρονικό διάστημα τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι μισθώσεις, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, 

καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική 

υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται 

στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη μεταγραφή η μίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 

618 του Αστικού Κώδικα. 

9) Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων, με εξαίρεση την περίπτωση 3.1.2 σημείο (4) του άρθρου 3 της παρούσας. 

10) Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

11) Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης. 

12) Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους 

κλάδους της γεωργίας, εκτός εάν εξαιρεθούν ορισμένα προϊόντα λόγω υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης 

διεξόδων στην αγορά. 

13) Δεν χορηγούνται ενισχύσεις για: 

Α) αγορά δικαιωμάτων παραγωγής ζώων και μονοετών φυτών, 

Β) φύτευση μονοετών φυτών, 

Γ) αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού εξοπλισμού και αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι επενδύσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούμενης κατανάλωσης νερού, 

Δ) επενδύσεις με σκοπό την απλή αντικατάσταση. 

Καθώς η έγκριση πλέον των προτάσεων, εξαρτάται από τη συγκριτική βαθμολογία αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες 

προτάσεις, καθίσταται ιδιαίτερη κρίσιμη και σημαντική η επιλογή του κατάλληλου και εξειδικευμένου συμβούλου για την 

άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των μέχρι 

σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, που προσφέρει, 

αναλαμβάνει όχι μόνο την εκπόνηση του φακέλου και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά το συνολικό οικονομικό και 

τεχνικό σχεδιασμό, καθώς και την διαχείριση υλοποίησης και κατασκευής του έργου, με εξειδικευμένους συνεργάτες. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική ΑΕ, χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσους 

από τους επενδυτές την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη περίληψη ή να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της εταιρείας 

μας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@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 
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Η απόφαση για την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής επενδύσεων στον Επενδυτικό Νόμο της 5ης Μαρτίου 2014 ήταν 

επιβεβλημένη λόγω των αλλαγών νομικού πλαισίου της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 

2ο εξάμηνο του 2014 και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και 

χρηματοδότησης των ώριμων επενδυτικών σχεδίων. 

Σχετικά με τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στον επενδυτικό νόμο 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 

4146/2013 θα αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου 

υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. 

Σημειώνεται ότι στις ημερομηνίες και προθεσμίες που ανακοινώνονται δεν θα δοθούν παρατάσεις λόγω των ανελαστικών 

χρονοδιαγραμμάτων που θέτει η Ε.Ε. για την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου. 

Για τις επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού με τον Νέο Επενδυτικό Νόμο, εντάσσονται νέες δραστηριότητες, καθώς 

και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια του τουρισμού υγείας, ο ορισμός των οποίων θα καθοριστεί με ΚΥΑ. 

Συγκεκριμένα Εντάσσονται: 

1. Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 

μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. 

2. Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη 

λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής να μην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω 

της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού τους αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή μονάδα τουλάχιστον τριών 

(3) αστέρων. 

3. Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων 

Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων 

Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού − 

Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). 

4. Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του ν. 4002/2011, εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και 

εγκαταστάσεις. 

5. Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες 

τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε 

χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) 

αστέρων. 

6. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω, 

καθώς και οι επενδύσεις μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακή 

μονάδα κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. 

7. Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν 

κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας. 

8. Οι επενδύσεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 

πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης 

εκσυγχρονισμού της μονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης 

περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων 

δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας 

ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων. 

Τι Πρέπει να Γνωρίζεται για τον Επενδυτικό Νόμο: 

1. Για την κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση ειδικών δικαιολογητικών και 

αδειοδοτήσεων, όπως εγκεκριμένα σχέδια ΕΟΤ, Άδειες Εγκατάστασης, Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων κλπ. 

2. Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης. 

3. Αυξήθηκε σε 60% το ποσοστό των ενισχυμένων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

4. Το ποσοστό αυτό για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 70%. 

5. Μπορούν να υπάρξουν τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού 

προϋπολογισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

6. Έχουν θεσπιστεί αποκλειστικές προθεσμίες για τις διαδικασίες αξιολόγησης του Υπουργείου. 

7. Το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατομμύρια ευρώ, αυξάνεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια. 

8. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 100% της επιδότησης με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής 

επιστολής από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ύψους +10% από την αιτούμενη προκαταβολή, καθώς και λήψη δεύτερης 

δόσης προκαταβολής στην περίπτωση που με την πρώτη δόση δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της επιχορήγησης, ενώ έχει 

διενεργηθεί έλεγχος στο 50% του έργου και ο επενδυτής έχει καταβάλει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής. 

9. Για την ίδια συμμετοχή μπορεί να συμπεριληφθεί πέρα των ήδη υπαρχόντων (ρευστά διαθέσιμα, μετοχές, ομόλογα, 

καταθέσεις) και πάγια στοιχεία, του φορέα της επένδυσης τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα υπολογιζόμενα με βάση την 

μέση αξία τους για τους τρεις τελευταίους μήνες. 

9. Τουριστικές Επενδύσεις με τον Νέο Επενδυτικό Νόμο 
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10. Μειώνεται κατά ένα έτος (δηλαδή στα πέντε -5- χρόνια) ο χρόνος που πρέπει να παρέλθει από την ίδρυση ή τον 

τελευταίο εκσυγχρονισμό σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και άνω και η οποία πρόκειται να ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου για 

νέο εκσυγχρονισμό. 

11. Καταργείται η υποχρεωτική ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής 

επιχειρηματικότητας καθώς και για τα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής η υποχρεωτική 

ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής από το μίγμα της ενίσχυσης που ίσχυε μέχρι σήμερα και αφορούσε σε συνδυασμό 

επιχορήγηση κεφαλαίου, (70% ή 80%) και φορολογική απαλλαγή, (30% ή 20%). 

12. Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης του μισού (1/2), από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό φορολογικής απαλλαγής από 

την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης. Επίσης αν ο φορέας επένδυσης επιλέξει την 

επιχορήγηση μέσω της φορολογικής απαλλαγής έχει το δικαίωμα να την εφαρμόσει για 10 χρόνια ή 12 αν είναι νέα 

επιχείρηση, αντί των 8 ή τα 10 αντίστοιχα που ίσχυε μέχρι σήμερα. 

13. Στα μεγάλα επενδυτικά έργα μέχρι και 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα επιλογής όλων των ειδών των ενισχύσεων, 

μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Για σχέδια πάνω από 50 εκ ευρώ παρέχεται το δικαίωμα της φορολογικής απαλλαγής για το 

ποσό της επένδυσης που ξεπερνά το ποσό αυτό. 

Δεν Υπάγονται στις Ενισχύσεις του Παρόντος Νόμου: 

1. Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών 

μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. Εξαιρούνται 

και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας. 

2. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει 5ετία από 

την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού 

της μονάδας. 

3. Στην 5ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά 

το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για 

ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων. 

4. Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και 

ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη. 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις: 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις είναι οι Υφιστάμενες, Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε 

ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. 

Ι.Κ.Ε.) ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους τομείς και 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτές αναφέρονται στα παραρτήματα του Επενδυτικού Νόμου. 

Ποσοστά Ενισχύσεων: 

Τα Ποσοστά των Ενισχύσεων είναι από 15% έως 60% ανάλογα με την δραστηριότητα και τον τόπο εγκατάστασης της 

επένδυσης. 

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Έργων: 

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης ως εξής: 

α) Πολύ μικρές επιχειρήσεις, 200.000 ευρώ 

β) Μικρές επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ 

γ) Μεσαίες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ 

δ) Μεγάλες επιχειρήσεις, 1.000.000 ευρώ 

Για ατομικές επιχειρήσεις ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 500.000 ευρώ. 

Για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι το ήμισυ των 

παραπάνω ποσών. 

Ίδια Συμμετοχή: 

Η ιδία συμμετοχή του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης για τα όλα τα επενδυτικά σχέδια, (Γενική 

Επιχειρηματικότητα, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής), το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής (αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου ή χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών) του επενδυτή, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των 

ενισχυόμενων δαπανών και αναλύεται ως εξής: 

1. Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια 

συμμετοχή. 

2. Κατά το μέρος της φορολογικής απαλλαγής ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 25% του επενδυτικού 

κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης. Δεν απαιτείται (χωρίς να αποκλείεται η αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου). 

3. Η Ίδια συμμετοχή τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεων ή και κινητών αξιών, ή και τις τελευταίες λογιστικές 

καταστάσεις, ή και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση αξία των τελευταίων τριών (3) μηνών. 

4. Εάν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό σχήμα (προϋπολογισμός μείον επιχορήγηση μείον ίδια συμμετοχή) απαιτείται 

εξωτερική χρηματοδότηση, τότε αυτή καλύπτεται με έγκριση μέσο-μακροπρόθεσμου δανείου. 

5. Η υποβολή της έγκρισης του δανείου, μπορεί να γίνει έως και 6 μήνες μετά την δημοσίευση του οριστικού πίνακα 

αποτελεσμάτων. 

Παρεχόμενα Είδη Ενισχύσεων: 

1. Επιχορήγηση κεφαλαίου 

2. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού (Leasing) 

3. Φορολογικές απαλλαγές 

4. Χαμηλότοκα Δάνεια από Τραπεζικά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 
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1. Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 

δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (έως 70% του προϋπολογισμού για νέες ΜΜΕ και έως 60% για Μεγάλες και 

παλαιές Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις). 

2. 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. 

3. 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. 

4. Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και 

τα προϊόντα της επιχείρησης: 

5. Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ). 

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

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) 

7. Αμοιβές συμβούλων για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ. 

(παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου) 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των 

μέχρι σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, που 

προσφέρει, αναλαμβάνει όχι μόνο την εκπόνηση του φακέλου και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά το συνολικό 

οικονομικό και τεχνικό σχεδιασμό, καθώς και την διαχείριση υλοποίησης και κατασκευής του έργου, με εξειδικευμένους 

συνεργάτες. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε 

όσους από τους επενδυτές την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:     

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

 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 

 

 

 

Πρόκειται για το πρόγραμμα Επανεκκίνηση, το οποίο όπως έχει ήδη ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ, θα 

δίνει έμφαση στους εξής τομείς (οι οποίοι προέκυψαν από τις μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey): 

Τουρισμός, Αγροδιατροφή, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία, Φαρμακευτική Βιομηχανία, Ενέργεια, Υλικά - 

Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές - Πολιτιστικές Βιομηχανίες. 

 

Το πρόγραμμα Επανεκκίνηση θα έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό μεταξύ των Επιχειρησιακών και Περιφερειακών 

προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός (Κοινοτική συνδρομή) είναι 3,73 δις σε σύνολο 20,8 

δις. (χωρίς να υπολογίζεται η ρήτρα αναθεώρησης, που μπορεί να προσθέσει άλλα 2 δις. ευρώ). Παρουσιάζονται στη συνέχεια 

οι κυριότερες προτάσεις για την κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων στους κλάδους προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί. Οι 

προτάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και στη συνέχεια θα σταλούν 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Τα αναλυτικά κείμενα θα αναρτηθούν στη διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr 

Τουρισμός 

Ειδικός Στόχος 1:Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου: 

Ποιοτική Αναβάθμιση του παραδοσιακού μοντέλου ήλιος - θάλασσα και εμπλουτισμός του με ανάδειξη κατά προτεραιότητα 5 

ειδικών μορφών τουρισμού: συνεδριακός, ιατρικός-ιαματικός, πολιτιστικός, θαλάσσιος, πόλης. 

Ειδικός Στόχος 2:Τουριστική προβολή: 

Παρεμβάσεις ενίσχυσης της τουριστικής προβολής όπου θα συμμετέχουν επιχειρήσεις και φορείς τους σε συνεργασία με 

φορείς του δημόσιου τομέα. 

Ειδικός Στόχος 3: Κατάρτιση / εκπαίδευση και ενίσχυση της απασχόλησης. 

Ειδικός Στόχος 4: Έργα υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό. 

Διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος στο τουριστικό επιχειρείν. 

Αγροδιατροφή 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε προϊόντα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά που τους 

10. Άξονες του Προγράμματος Επανεκκίνηση (Νέο ΕΣΠΑ) 
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προσδίδει η βιοποικιλότητα του ελλαδικού χώρου, δηλαδή: 

Γάλα, Τυροκομικά, Ελιά - Λάδι, Οίνος, Κρέας, Υδατοκαλλιέργειες (νωπά ψάρια) και κατεψυγμένα, Δενδρώδεις καλλιέργειες - 

φρούτα (χυμοί, κονσερβοποίηση), Φυτά μεγάλων καλλιεργειών (σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, κ.λ.π.). 

Ειδικός στόχος 1: 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα με στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν ως 

στόχο την αύξηση των εξαγωγών των επώνυμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων σε βάρος των 

εξαγωγών χύμα προϊόντων (ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, οίνοι ποιότητας, γαλακτοκομικά, αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, κλπ.), την αύξηση των μεριδίων στις διάφορες διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένες 

δυναμικές αγορές στις οποίες κατέχει χαμηλά μερίδια αγοράς, και την ουσιαστική διείσδυση σε νέες αγορές ταχέως 

αναπτυσσόμενων χωρών. 

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται: 

• Δράσεις περαιτέρω προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής σε υφιστάμενες αγορές άλλων χωρών 

• Δράσεις προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής σε νέες αγορές 

• Δράσεις προώθησης προϊόντων μέσω ενίσχυσης των υπηρεσιών logistics 

Ειδικός στόχος 2: 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή της έρευνας και καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα με: 

• Στήριξη ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων και εργαστηρίων για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας των 

τροφίμων. 

• Στήριξη ερευνητικών κέντρων, ιδρυμάτων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή βελτίωση 

υπαρχόντων ως προς τα ποιοτικά και οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά 

• Στήριξη των επιχειρήσεων του τομέα για την ανάπτυξη καινοτομικών πρακτικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 

• Στήριξη προϊόντων πολιτισμού και υγείας 

Ειδικός στόχος 3: 

• Ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 

• Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταποιητών αγροδιατροφικών προϊόντων καθώς και ανθρωπίνου δυναμικού 

που συνάδουν με την προώθηση και την ανάδειξη των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 

Ειδικός στόχος 4: Ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για ποιοτικά, μοναδικά και ασφαλή προϊόντα 

αγροδιατροφής: 

• Δράσεις πιστοποίησης (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων (διαδικασίες πιστοποίησης, σήματα, έλεγχοι, κ.ά) ως 

προς την προέλευσή τους 

• Δράσεις πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων ως προς τις διαδικασίες παραγωγής τους 

• Δράσεις ανάπτυξης οργανισμών πιστοποίησης 

Ειδικός στόχος 5: 

• Προώθηση της συνεργασίας (συνέργειες, συνεργατικά σχήματα, clusters, spillovers, κ.ά) σε όλο το φάσμα της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας 

• Ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων (παραγωγή- εκπαίδευση-προώθηση) και θα λειτουργήσουν παραδειγματικά για 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλον τον τομέα 

• Ενίσχυση της σύνδεσης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα με την ελληνική κουζίνα (γευσιγνωστική 

πιστοποίηση) 

• Ενίσχυση δράσεων διασύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης για την παραγωγή προϊόντων με 

ιδιαίτερα ποιοτικά ή καινοτομικά χαρακτηριστικά 

• Οριζόντιες Κατηγορίες Παρέμβασης: Μέτρα διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Η εθνική στρατηγική για τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη χώρα μας ανακοινώθηκε στις 4 Μαρτίου 2014 σε κοινή 

συνέντευξη τύπου των υπουργών Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων. 

Οι προτεινόμενες δράσεις στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής είναι: 

Ειδικός στόχος 1:  

• Βελτίωση των υποδομών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. 

Συγκεντρώνει τις δράσεις ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των βασικών οδικών, σιδηροδρομικών και χωρικών 

υποδομών που αποτελούν μέρος του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Ειδικός στόχος 2:  

Προώθηση της εξωστρέφειας του κλάδου και προσέλκυση διεθνών εμπορικών συμφωνιών/συνεργασιών με Ανάπτυξη 

Υποδομών Καταγραφής-Οργάνωσης-Διασύνδεσης για την Προώθηση και Εξωστρέφεια του Κλάδου και Ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Υποδομών για την υιοθέτηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την διεθνοποίηση 

Ειδικός στόχος 3: Απλοποίηση δομών και επίτευξη οικονομιών κλίμακας 

Ειδικός στόχος 4: Βελτίωση αποδοτικότητας μέσω προώθησης νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών: Διάχυση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σύνολο του κλάδου ώστε να ενισχυθεί η ηλεκτρονική ροή των πληροφοριών που βοηθά 

στην εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Ειδικός στόχος 5: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας μέσω διατροπικών μεταφορών (δηλαδή της μετακίνησης επιβατών και 

φορτίων χρησιμοποιώντας περισσότερα από ένα μέσα ή τρόπους μεταφοράς με βέλτιστο τρόπο). Στοχεύει αφενός στην 

μείωση του κόστους μεταφοράς και κατά συνέπεια του συνολικού κόστους των προϊόντων και αφετέρου στην αποσυμφόρηση 

του οδικού δικτύου από την μετατόπιση μεταφορικού όγκου φορτίου στον σιδηρόδρομο που αποτελεί μία πιο ασφαλή και 

φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική. 

Ειδικός στόχος 6: Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της αειφορίας 

Ειδικός στόχος 7:Προώθηση της καινοτομίας μέσω συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια 
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Ειδικός Στόχος 8:Δημιουργία και αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού για την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης 

Ειδικός Στόχος 9: Θεσμικές παρεμβάσεις – Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών 

Περιβάλλον 

Ειδικός στόχος 1:  

• Διαχείριση αποβλήτων-ανακύκλωση-ελαχιστοποίηση παραγωγής 

• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην αξιοποίηση βίο-αποβλήτων 

• Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη δικτύου επισκευαστικής αλυσίδας 

• Επενδύσεις για την βελτίωση της διαλογής και συλλογής ειδικών ανακυκλούμενων ρευμάτων 

• Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων μεγάλης οικονομικής σημασίας 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση 

• Ευαισθητοποίηση 

Ειδικός στόχος 2:  

• Δράσεις με σκοπό τη μείωση της επίπτωσης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και της αύξησης της 

αποδοτικότητας των πόρων 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με την υιοθέτηση αυστηρότερων 

περιβαλλοντικών προτύπων σε περιοχές 

• Συνεργασία επιχειρήσεων του κλάδου με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών 

αντιρρυπαντικής προστασίας με έμφαση στη θαλάσσια ρύπανση από προϊόντα πετρελαίου /υδρογονάνθρακες και 

στην ρύπανση υπόγειων υδροφορέων από βιομηχανικά ή αστικά απόβλητα. 

• Αειφορική οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων και άτυπων βιομηχανικών περιοχών 

• Κατάρτιση - εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων σε νέες τεχνολογίες(βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, 

συστημάτων ανακύκλωσης, αντιρρύπανσης, απορρύπανσης κτλ) 

• Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων 

Ειδικός στόχος 3:  

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας : Ενίσχυση 

συμπράξεων ερευνητικών φορέων με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων που θα 

αξιοποιούν τη γενετική αποθήκη της βιοποικιλότητας του ελληνικού χώρου, τις πληροφορίες για τα ενδημικά είδη και 

τις προστατευόμενες περιοχές 

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα πολιτικής προστασίας, πρόβλεψης και αντιμετώπισης 

φυσικών καταστροφών 

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα αειφορικού σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων 

• Προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων με τοπικούς φορείς για τις προστατευόμενες περιοχές: Ενίσχυση 

σχημάτων αναδοχής από επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες γειτονικών περιοχών και οικοσυστημάτων που 

χρήζουν προστασίας. 

• Πιστοποίηση επιχειρήσεων 

Υγεία - και Φαρμακευτική βιομηχανία 

Ειδικός Στόχος 1:  

• Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

• Επιχορήγηση δράσεων κατάρτισης του προσωπικού σε τομείς όπου υπάρχει ζήτηση από την αγορά για εξειδικευμένα 

στελέχη και όπου μπορεί η χώρα να λειτουργήσει ανταγωνιστικά (πχ ως πόλος έλξης ιατρικού τουρισμού). 

 Ειδικός Στόχος 2: Πιστοποιήσεις 

Ειδικός Στόχος 3: Νέες Τεχνολογίες: Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης για την ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

νέων φαρμάκων, ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων, νέων μορφών χορήγησης και κέντρων βίο-

ισοδυναμίας, καθώς και υπηρεσιών Τηλε-ιατρικής. 

Ειδικός Στόχος 4: Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας, ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού και επέκτασης εξαγωγών ( πχ δράσεις 

ενίσχυσης συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια) 

Ειδικός Στόχος 5: Αναδιάρθρωση Θεσμικού Πλαισίου προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

Ενέργεια 

Ειδικός στόχος 1: 

• Ενεργειακή αναβάθμιση στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα 

• Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, δημόσιων κτιρίων, κτιρίων επαγγελματικής χρήσης 

• Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης 

• Υποστήριξη της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών 

Ειδικός στόχος 2: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με μείωση του 

ενεργειακού κόστους, ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση ΒΙ.ΠΕ, αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων 

βιομηχανικών διεργασιών για την παραγωγή ενέργειας, κ.α. 

Ειδικός στόχος 3: Στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Ειδικός στόχος 4: Δημιουργία/αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο 

των τεχνολογιών ΑΠΕ 

 

Στον στόχο εντάσσονται χρηματοδοτικές διευκολύνσεις σε συνδυασμό με επιδοτήσεις περιορισμένης έκτασης, δημιουργία 

συστάδων επιχειρήσεων για επίτευξη μεγάλης κλίμακας παραγωγής και προώθησης των προϊόντων αυτών στην εγχώρια και 
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ευρωπαϊκή αγορά. Τα πεδία έρευνας που έχουν προταθεί περιλαμβάνουν ενδεικτικά ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά 

συστήματα, τα θερμικά ηλιακά συστήματα, ανάπτυξη νέων υλικών για συστήματα ΑΠΕ και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα 

πολλαπλών χρήσεων, με έμφαση στα αναστρέψιμα (ύδρευση, άρδευση, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας). 

Κατηγορίες παρέμβασης 

Ειδικός στόχος 5:  

• Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων για την κάλυψη θερμικών αναγκών 

Ενίσχυση επιχειρήσεων παραγωγής θερμότητας και συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού υψηλής απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ) μέσω της εκμετάλλευσης οργανικών υπολειμμάτων 

Έρευνα καθώς και κατασκευή πιλοτικών έργων επίδειξης/ αύξησης αποδοτικότητας των τεχνολογιών αξιοποίησης 

οργανικών υπολειμμάτων 

Ειδικός στόχος 6:  

• Αύξηση της διείσδυσης εφαρμογών γεωθερμίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή θερμότητας 

 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας 

 

• Έρευνα και ανάπτυξη καθώς και εκτέλεση καινοτόμων έργων επίδειξης εφαρμογών γεωθερμία 

Ειδικός στόχος 7:  

• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων 

Στόχος είναι η μετατροπή των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα διαδραστικό δίκτυο υπηρεσιών 

(πελατών / παρόχων / διαχειριστών των δικτύων ηλ. ενέργειας), σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεθόδων 

αποθήκευσης της ενέργειας και τη μεγάλης κλίμακας ένταξη και αποτελεσματική εκμετάλλευση διεσπαρμένων 

μονάδων παραγωγής ενέργειας (από ΑΠΕ ή και άλλες μορφές) 

Ειδικός στόχος 8: Ανάπτυξη έρευνας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας 

Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων εξοπλισμού για εγκαταστάσεις αντλησιοταμίευσης 

Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάθεσης συστάδων συσσωρευτών για εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

Υλικά - Κατασκευές 

Ειδικός στόχος 1: 

• Επαναξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων από την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και την 

οικοδομή για δευτερογενή παραγωγή προϊόντων 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανακύκλωση ελαστικών και την αξιοποίησή τους ως καύσιμο από ενεργοβόρες 

βιομηχανίες 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανακύκλωση και ανάκτηση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων 

• Ενίσχυση της εγκατάστασης και λειτουργίας πιστοποιημένων μονάδων διαχείρισης οικοδομικών απορριμμάτων 

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων συμπληρωματικών προϊόντων του κλάδου ή και μεταξύ μερών της 

αλυσίδας αξίας. 

Ειδικός στόχος 2:  

• Ανάπτυξη και παραγωγή επικαλύψεων (π.χ. χρώματα, βερνίκια) για χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο και την 

ναυπηγική 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογία. ανάπτυξη και παραγωγή οικολογικών χρωμάτων, ειδικών 

επικαλύψεων, νέων ή βελτίωση υπαρχόντων έξυπνων υλικών βασισμένων σε λειτουργικά νανοσωματίδια. 

Ειδικός στόχος 3: 

• Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή έξυπνων/ενεργών υλικών συσκευασίας 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή πράσινων υλικών συσκευασίας 

Ειδικός στόχος 4: 

•  Ανάπτυξη και παραγωγή μονωτικών υλικών και επιχρισμάτων για οικοδομικές κατασκευές 

• Ενίσχυση επιχειρήσεων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγή νέων ή βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων 

διογκωμένης πολυστερίνης, κεραμικών προϊόντων με θερμομονωτικές ιδιότητες, προϊόντων θερμομόνωσης από 

εγχώριες φυσικές πρώτες ύλες (π.χ. ξύλο, μαλλί, ίνες γυαλιού, κτλ.) 

 

• Ενίσχυση δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων και δικτυώσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

συνεργείων στον τομέα της νανοτεχνολογίας για την παραγωγή σύνθετων προϊόντων δομικών στοιχείων κτιρίων 

Ειδικός στόχος 5: Ανάπτυξη και παραγωγή υλικών και μεθόδων, φιλικών προς το περιβάλλον, για την προστασία και 

την αποκατάσταση μνημείων και ιστορικών κατασκευών καθώς και τη σύγχρονη δόμηση. 

Οριζόντιες δράσεις: Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, των υποδομών πιστοποίησης, της εξωστρέφειας και 

εξαγωγής υπηρεσιών, κ.α. 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

Ειδικός στόχος 1:  

Ανάπτυξη / εξέλιξη της αγοράς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, με την δημιουργία νέων / εξέλιξη υφιστάμενων Παρόχων 

Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ). 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την παροχή ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών νέφους 

Παροχή κινήτρων σε νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για χρήση επιχειρηματικών πληροφοριακών λύσεων στο νέφος 

Παροχή κινήτρων σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μετάβαση σε επιχειρηματικές πληροφοριακές λύσεις στο 

νέφος 
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Παροχή κινήτρων στους Παρόχους Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη διάθεση των ολοκληρωμένων υπηρεσιών νέφους σε άλλες 

χώρες 

Ειδικός στόχος 2:  

Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή εφαρμογών λογισμικού ή/και ψηφιακού περιεχομένου που θα μπορούν να διατίθενται στο 

νέφος με τη μορφή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS). 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γύρω από την ανάπτυξη εφαρμογών που θα μπορούν να διατίθενται στο νέφος (SaaS) 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, για όλους τους κλάδους της αγοράς 

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη πολυγλωσσικών εφαρμογών νέφους (SaaS), με δυνατότητα διάθεσης σε ξένες 

χώρες 

Ειδικός στόχος 3:  

Εξειδίκευση στελεχών ΤΠΕ σε θέματα ειδικών τεχνολογιών, εμπορικής ανάπτυξης προϊόντων τεχνολογίας, εταιρικής 

διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματικής καινοτομίας. 

Ειδικός στόχος 4: 

 Ανάπτυξη αγοράς δικαιωμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων (royalties), τεχνολογιών και μεθοδολογιών ΤΠΕ, εφαρμογών 

λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου. 

Ειδικός στόχος 5: 

Προώθηση του ελληνικού προϊόντος ΤΠΕ (εφαρμογές, περιεχόμενο, διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών, τεχνογνωσία, κτλ.) 

στη διεθνή αγορά. 

Δημιουργικές – Πολιτιστικές Βιομηχανίες 

Ειδικός στόχος 1:  

Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης 

Ανασύσταση της αγοράς, Αντιμετώπιση της ανεργίας - Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας 

Ειδικός στόχος 2:  

Στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων 

Προβολή και Προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ειδικότερα των Ελληνικών Brands στη Διεθνή Αγορά 

Πληροφόρηση για προσαρμογή στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού (τάσεις αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτών) 

Ειδικός στόχος 3:  

Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 

Ενίσχυση της εκπόνησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης και των σχεδίων προσαρμογής 

Ειδικός στόχος 4: 

 Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών 

Ειδικός στόχος 5: 

 Αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας 

Σημειώνεται ότι: οι προτάσεις αυτές αποτελούν σύνθεση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί μέχρι τώρα από Κοινωνικούς 

Εταίρους, Εμπειρογνώμονες και Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαβούλευσης που αποφάσισε να οργανώσει το υπουργείο 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος ΕΠΑνΕΚ-κίνηση. Μέρος της 

διαβούλευσης αυτής αποτελεί η ημερίδα που πραγματοποιείται σήμερα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:     

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

 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 

 

 

Αναμένεται στο επόμενο χρονικό διάστημα να προκηρυχτεί ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, με επιδοτήσεις που θα φθάνουν το 50%, με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση σε ποσοστό 51% και πάνω να ανήκει σε γυναίκα ή σε ομάδα γυναικών μέσα από τις 

δράσεις της "Νέας Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας". 

Προϋπολογισμός Έργων που θα Ενισχυθούν: 

30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα. 

20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Σκοπός του Προγράμματος: 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες και μάλιστα 

νέες οι οποίες θέλουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη 

11. Σε Αναμονή Νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
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αξιοποιηθεί εμπορικά σε επιχειρηματική καινοτομία. 

Δικαιούχοι: 

Μεταξύ άλλων οι επιλέξιμοι κλάδοι είναι η αρτοποιία - παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων, μακαρονιών, λαζανιών, κακάο, 

σοκολάτας και ζαχαρωτών, αρτυμάτων, καρυκευμάτων, έτοιμων γευμάτων και φαγητών, αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, 

ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών κλπ. Επίσης μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, αποσκευών, τσαντών και 

υποδημάτων, προϊόντων από ξύλο και φελλό κι επίπλου, γυναίκες προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συστημάτων, όσες παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, εξειδικευμένου λογισμικού 

εφαρμογών, λογισμικού πολυμέσων κλπ. 

 

Δικαιούχοι είναι και όσες δραστηριοποιούνται στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, 

βιομηχανικής σχεδίασης και εξειδικευμένο σχεδιασμό αλλά και όσοι παράγουν πρωτότυπα σχέδια.Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, με 

σκοπό την εμπορική αξιοποίηση - διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη 

τεχνολογικής εμπορίας, γνώσης και υποχρεωτικά θα έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή 

κερδοσκοπικού συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για επενδυτικά σχέδια που θα 

υποβληθούν εντός του έτους θα πρέπει, μέχρι και την τελευταία μέρα του προηγούμενου έτους να έχουν κλείσει από 

τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσους 

από τους επενδυτές την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίστοιχες δράσεις κατά το παρελθόν, η εταιρεία σημείωσε ποσοστά απόλυτης επιτυχίας 100% 

σχετικά με την έγκριση των επενδυτικών προτάσεων που κατατέθηκαν. 

 

Με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης, που προσφέρει, αναλαμβάνει εκτός της εκπόνησης του Business Plan, την 

σύνταξη του φακέλου και την υποβολή του στον αρμόδιο φορέα, τον συνολικό οικονομικό και τεχνικό σχεδιασμό, καθώς και 

την διαχείριση υλοποίησης και κατασκευής του έργου, με εξειδικευμένους συνεργάτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Παπάντος ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 156) , email papantos@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:     

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

 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 

 

 

 

Στην προκήρυξη ενός νέου προγράμματος επιδότησης των λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων που ανήκουν σε νέους έως 40 

ετών, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Νέων θα απευθύνεται σε 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή με έως 10 και έως 50 εργαζομένους αντίστοιχα, που έχουν ισχυρή μετοχική 

σχέση με νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών. 

Ειδικότερα: 

• Ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. 

• Επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρικού τους 

κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της 

εταιρείας, κατέχοντας θέση προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνοντος συμβούλου, διαχειριστή ή 

αντίστοιχου οργάνου διοίκησης. 

• Επίσης, δεν θα πρέπει, ακόμη, να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση 

πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο 

δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. 

Δαπάνες που Επιδοτούνται: 

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοιβές για 

νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία 

12. Σε Αναμονή Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας των Νέων 
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της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και 

διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο 

πλαίσιο, προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία. Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. 

Έργα Που Εντάσσονται: 

Το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ορίζεται στις 100.000 ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις 150.000 ευρώ για τις 

μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου αυτού πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε 

μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. 

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες δεν καλύπτονται με μία από τις προτεινόμενες ενισχύσεις του ειδικού 

καθεστώτος της επιχειρηματικότητας των νέων, μπορούν επίσης να χρηματοδοτηθούν: 

 

• Με ίδια κεφάλαια. 

• Με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (είτε στον επενδυτικό νόμο είτε σε άλλο πρόγραμμα, π.χ. 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ). 

• Με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. 

• Με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση. 

 

Ποσοστά Επιχορήγησης: 

Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, 

Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις 

δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω περιφερειών με 

πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής ορίζονται ποσοστά 

ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις 

δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια όλων των μέχρι 

σήμερα αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, που προσφέρει, 

αναλαμβάνει όχι μόνο την εκπόνηση του φακέλου και την υποβολή της πρότασής σας, αλλά το συνολικό οικονομικό και 

τεχνικό σχεδιασμό, καθώς και την διαχείριση υλοποίησης και κατασκευής του έργου, με εξειδικευμένους συνεργάτες. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε., χρόνια τώρα προσφέρει τις υπηρεσίες της υπεύθυνα, αξιόπιστα και με συνέπεια σε όσους 

από τους επενδυτές την επιλέξουν και την εμπιστευθούν. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

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

Χρήστος Παπάντος ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 156) , email papantos@atlantisresearch.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:     

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

 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 

 

 

 

 

Το Ι.Ι.Ε.Κ ΤΟΜΗ με 24 ετή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Δυτικής 

Ελλάδας Ηπείρου με 10ετή και πλέον παρουσία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι στην  ευχάριστη θέση να 

ανακοινώνουν τη συνεργασία τους  για την λειτουργία του Κέντρου Δια  Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (των πρώην γνωστών σε 

όλους μας Κ.Ε.Κ), με τον διακριτικό τίτλο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ΤΟΜΗ ή Κ.Δ.Β.Μ2 ΤΟΜΗ, το οποίο πρόκειται 

να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα Κέντρα Εκπαίδευσης και κατάρτισης της πόλης του Αγρινίου και της περιοχής 

γενικότερα. Οι δύο εταιρίες με την εμπειρία και την τεχνογνωσία  που διαθέτουν στον χώρο της  Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης 

και της Πληροφορικής η πρώτη, στον χώρο των Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων και των Συμβουλευτικών υπηρεσιών η 

δεύτερη, είναι ικανές να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας και να δώσουν λύσεις κατάρτισης και εξειδίκευσης σε ανέργους – 

εργαζόμενους και επιχειρήσεις. 

 

Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου: 

Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr 

 

13. Συνεργασία δύο κορυφαίων εταιρειών 
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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 

στo e-mail: dallas@atlantisresearch.gr   

 

 

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

καλοκαιριού που πλησιάζει!!! 

 

 

 

14. « Ζήστε μοναδικές εμπειρίες ναυλώνοντας ιστιοπλοϊκό σκάφος » 
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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 / 6944 575665 στο Fax :2310 552265 

στo e-mail: skopelosdiving@gmail.com 

 

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

 

                                             …και επωφεληθείτε από τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ! ! !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Νεο Καταδυτικό Κέντρο στην Σκόπελο - Skopelos Dive Center 
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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τη συμμετοχή της εταιρίας μας AEGEANBOARD στη 

Διεθνή Έκθεση Καταδύσεων, την DEMA SHOW 2014 στο ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ της Αμερικής. 

Η έκθεση πραγματοποιείται στις 19-22 Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσιακό Κέντρο «Las Vegas Convention 

Center». H εταιρία μας εξασφάλισε τη συμμετοχή της με έναν εκθεσιακό χώρο, στο κέντρο του Las Vegas 

Convention Center (booth 604),  όπου θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δραστηριότητές της καθώς και 

να πραγματοποιήσει πολλές συναντήσεις και ανταλλαγές με πρόσωπα, φορείς και Διεθνείς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται γύρω από τις καταδύσεις, τα ταξίδια και άλλα σπορ του «υγρού» στοιχείου. 

Η DEMA SHOW είναι η μεγαλύτερη, παγκοσμίως, Έκθεση (International exhibition show) που έχει να κάνει 

με το αντικείμενο των καταδύσεων και των water sports γενικότερα.  

Θα έχουμε την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, για τον καταδυτικό τουρισμό, σε χιλιάδες 

επισκέπτες-εκπροσώπους διεθνών φορέων, οργανισμών, ιδιωτών και εταιριών που ασχολούνται με αυτόν τον 

τομέα.  

Επισκεφθείτε μας στο site μας:  

    www.aegeanboard.gr 

 

Στο site της DEMA, στους exhibitors: 

http://www.demashow.com/dema2014/public/ExhibitorList.aspx?ID=7852&sortMenu=104002&MainMenu

ID=8315 

 

ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλ.: 2310473805 / 6944575665  

 

Για να περιηγηθείτε στον Απίθανο Κόσμο των Καταδύσεων, του Ιστιοπλοϊκού Τουρισμού γενικότερα και 

να επωφεληθείτε από τις τρέχουσες προσφορές μας !!! 

 

 

16. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ AEGEANBOARD στην  DΕΜΑ SHOW 2014 στο LAS VEGAS 


