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






Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής.

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

 Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ Για LinkedIn εδώ 

Για Facebook εδώ
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1. Nεότερες εξελίξεις για τον καινούριο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Σύμφωνα με την πρόσφατη ενημερωτική εκδήλωση ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για τον νέο
Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Λόης Λαμπριανίδης, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:
i)

Τα ποσοστά ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας, αυξάνονται από 1/12017, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνονται
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

1.

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

ΠΕΡΙΟΧΗ
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Κεντρικής
Μακεδονίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Θεσσαλίας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Ηπείρου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής
Ελλάδας
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας της Πελοποννήσου
Περιλαμβάνει τους Νομούς της Περιφέρειας του Βορείου
Αιγαίου

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

35%

45%

55%

35%

45%

55%

35%
35%

45%
45%

55%
55%

35%

45%

55%

35%

45%

55%

35%

45%

55%

2.

Περιφέρειες επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία γ) της συνθήκης
Από 01.01.2017 – 31.12.2020
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΕΣΑΙΕΣ
ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Γρεβενών
25%
35%
45%
Καστοριάς
25%
35%
45%
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνης
25%
35%
45%
Φλώρινας
25%
35%
45%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
25%
35%
45%
ΚΡΗΤΗΣ
25%
35%
45%
Ευρυτανίας
25%
35%
45%
Βοιωτίας
20%
30%
40%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φθιώτιδας
20%
30%
40%
Εύβοιας
20%
30%
40%
Φωκίδας
20%
30%
40%
ΑΤΤΙΚΗΣ
20%
30%
40%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΓΑΙΟΥ
20%
30%
40%

ii)

Αναμένεται στις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου (θα ξεκινήσει η διαβούλευση στις 20/9/2016) η
προκήρυξη των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων ενίσχυσης και ειδικότερα αυτή των ενισχύσεων
μηχανολογικού εξοπλισμού, της Γενικής Επιχειρηματικότητας, των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και των
Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους.

iii)

Θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες εταιρείες επείγονται να ξεκινήσουν άμεσα τις νέες επενδύσεις τους,
να υποβάλλουν στις αρχές Οκτωβρίου μία απλή αίτηση, ώστε να μπορούν να έχουν την δυνατότητα να
προβούν στην έναρξη εργασιών των επενδυτικών τους σχεδίων και αργότερα τον Νοέμβριο (όταν θα
ετοιμασθεί το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου), να υποβληθεί ο πλήρης φάκελος της
τεχνικοοικονομικής μελέτης.
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iv)

Στα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μέσα στο 2016 θα ισχύσουν τα προαναφερόμενα νέα
μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που θα τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/2017.

v)

Θα δημοσιευθούν επίσης διευκρινήσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις που διέπουν τη
λειτουργία των παλαιότερων νόμων (3299 και 3908) και ειδικότερα των τροποποιήσεων των
υλοποιούμενων επενδυτικών σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας www.atlantisresearch.gr και να
λάβετε την περίληψη του νέου αναπτυξιακού νόμου (πατήστε εδώ) ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoυς
παρακάτω:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Βασιλική Βορρίση, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: vorrisi@atlantisresearch.gr

2. Πάρτε μέρος στην ηλεκτρονική διαβούλευση «Έρευνα για την Κοινωνία»
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στην επόμενη φάση διαβούλευσης του
CIMULACT (http://www.cimulact.eu) για να διαμορφώσετε τις πολιτικές της Ευρώπης για την Έρευνα και την
Καινοτομία.
Για να πάρετε μέρος, μπείτε στην ηλεκτρονική διαβούλευση εδώ μέχρι 3 Οκτωβρίου 2016 και συμβάλετε στη
διαμόρφωση ενός επιθυμητού μέλλοντος για όλους.
Το έργο CIMULACT - ‘Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020’– στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό
της Ευρωπαϊκής ατζέντας για την Έρευνα και την Καινοτομία με τη συμμετοχή πολιτών και ενδιαφερομένων μερών
από 30 χώρες στην πραγματική διαμόρφωση των δράσεων για Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την
Καινοτομία, το «Ορίζοντας 2020».
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μέλος της Κοινοπραξίας του έργου CIMULACT που αποτελείται από
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογικής αποτίμησης, της διάδοσης των επιστημών,
της καινοτομίας, της έρευνας και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από 29 χώρες (Δανία, Αυστρία,
Νορβηγία, Ιταλία κ.α.).
Οι κοινωνίες αλλάζουν ραγδαία ως συνέπεια του συνδυασμού των κοινωνικών εξελίξεων, όπως η
παγκοσμιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, οι πολυ-πολιτισμικές κοινωνίες, οι εξελίξεις των μέσων ενημέρωσης, οι
περιβαλλοντικές και κλιματικές αλλαγές, κλπ. Λύσεις που προ εικοσαετίας θεωρούνταν αποτελεσματικές για την
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν είναι πλέον επαρκείς αν θέλουμε να ζήσουμε το μέλλον που
ονειρευόμαστε.
Η Επιστήμη, η Τεχνολογία και η Καινοτομία είναι τα πιο ελπιδοφόρα μονοπάτια ώστε η ΕΕ να εξέλθει από την
τρέχουσα κρίση, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στην Ευρώπη. Η καθημερινή
ζωή του Ευρωπαίου πολίτη επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στην Έρευνα και την Καινοτομία, για
αυτό απαιτείται μία ενισχυμένη συνεργασία με την επιστήμη και την κοινωνία, ώστε να συνδυαστούν η
επιστημονική αριστεία με την κοινωνική συνείδηση και υπευθυνότητα.
Το CIMULACT έχει ως στόχο να συμβάλλει στην εξέλιξη αυτή με την θέσπιση πραγματικού διαλόγου μεταξύ
πολιτών, φορέων, ερευνητών και φορέων χάραξης πολιτικής, μέσω του οποίου τα οράματα και τα σενάρια για ένα
επιθυμητό και βιώσιμο μέλλον μπορούν να αναπτυχθούν, να συζητηθούν και να μετατραπούν σε συστάσεις και
προτάσεις για πολιτικές όσον αφορά στα θέματα έρευνας και καινοτομίας. Η ηλεκτρονική διαβούλευση βασίζεται
σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαβουλεύσεων του
έργου. Η διαβούλευση με τους πολίτες είναι η ραχοκοκαλιά του CIMULACT, και έχουν ήδη συμμετάσχει πάνω από
1.000 Ευρωπαίοι πολίτες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Μάγδα Χατζή, τηλ. 2310.53100, chatzi@atlantisresearch.gr
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