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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



[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
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ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
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ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
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1. Παράταση υποβολής προτάσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Κατόπιν σχετικής παράτασης που δόθηκε, λόγω καθυστέρησης στην λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Οικονομίας, μέσω του οποίου
υποβάλλεται η πρόταση του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ηλεκτρονικά, οι αιτήσεις υπαγωγής στα
καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενίσχυση Ανεξάρτητων ΜΜΕ» μπορούν να υποβληθούν
έως 30/01/2017 και ο ηλεκτρονικός φάκελος τεκμηρίωσης έως 20/02/2017.
Υπενθυμίζεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα «Ενίσχυση
Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» παραμένει η 28/04/2017.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να λάβετε την σχετική περίληψη εδώ ή στον ιστότοπο της
εταιρείας μας www.atlantisresearch.gr ή και να απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα
βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr

2. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ
Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»
Έχει προκηρυχθεί η Δράση «Διμερής και Πολυμερής Έρευνας & Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας –
Γερμανίας» η οποία αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας
σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών
οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως
350.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 9.000.000€.
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
1. Αγροδιατροφή (Αειφόρος ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης με έμφαση
στην βιο-οικονομία)
2. Βιοεπιστήμες, Υγεία και Φάρμακα (Μεταφραστικές επιδημιολογικές μελέτες ανθρωπίνων
ζωονοσογόνων λοιμωδών νοσημάτων)
3. Ενέργεια (Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες παραγωγής και
αποθήκευσης ενέργειας από Α.Π.Ε., Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής,
Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων, Επιστημονική και τεχνολογική
(Ε&Τ) υποστήριξη της εθνικής ενεργειακής πολιτικής)
4. Υλικά και κατασκευές (Νανοτεχνολογία εστιασμένη σε δομές νανο-άνθρακα με εφαρμογές σε
μεμβράνες και πορώδη μέσα για βιομηχανικές εφαρμογές)
5. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτισμός/Καινοτομία και Κοινωνικές Προσκλήσεις (Ερευνητικές
δράσεις σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς: ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικού αποθέματος,
Ανάπτυξη πολιτιστικών και θεσμικών καινοτομιών στη Βιομηχανία, στη Διακυβέρνηση, στη
Διοίκηση και στην Κοινωνία Πολιτών)
6. Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με
διεπιστημονικό χαρακτήρα (Οπτικές Τεχνολογίες - Οπτική Μετρολογία με εφαρμογές σε
διατομεακές παρεμβάσεις (έργα που διευθύνονται από τη βιομηχανία)
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Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι :
• Ερευνητικοί οργανισμοί
• μεγάλες και ΜΜΕ επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
• Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι)
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν 2 συνεργαζόμενους φορείς από την ελληνική πλευρά δηλαδή 1
ερευνητικό φορέα και 1 επιχείρηση.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)
Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
• Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
• Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
• Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες
Ένταση ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των
δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το
είδος του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 15/12/2016 και λήγει στις 15/2/2017 και ώρα 16:00 και γίνεται
αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
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
Κοσμάς Δελβενιώτης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@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: christos@atlantis.net.gr
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3. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση «Διμερής Έρευνας & Τεχνολογίας
Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας»
Έχει προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας η Δράση «Διμερής Έρευνας &
Τεχνολογίας Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας» η οποία αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού
έργου και δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις
επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά
έργο μπορεί να ανέλθει έως 500.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε
2.000.000€.
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
• Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό
χαρακτήρα:
o Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική,
Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά)
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι:
• Ερευνητικοί οργανισμοί,
• Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
• Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι).
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν συμπράξεις αποτελούμενες από 1 τουλάχιστον εταίρο από κάθε
χώρα υποχρεωτικά, με προαιρετική την συμμετοχή επιχείρησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)
Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
• Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
• Δαπάνες για απόσπαση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης
• Δαπάνες για συμβουλευτικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες
Ένταση ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των
δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το
είδος του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 21/12/2016 και λήγει στις 21/2/2017 και ώρα 16:00 και γίνεται
αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
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
Κοσμάς Δελβενιώτης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@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: christos@atlantis.net.gr
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4. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Διμερής και Πολυμερής
Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδας – Ισραήλ»
Έχει προκηρυχθεί από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας η Δράση «Διμερής και Πολυμερής
Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» η οποία αφορά την ενίσχυση και υλοποίηση ερευνητικού έργου και
δαπανών καινοτομίας σε συγκεκριμένες θεματικές προτεραιότητες από συμπράξεις επιχειρήσεων και
ερευνητικών οργανισμών των 2 κρατών. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να
ανέλθει έως 400.000€. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 4.500.000€.
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
• Αγροδιατροφή
• Βιοεπιστήμες & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
• Ενέργεια (Energy)
• Περιβάλλον (Environment)
Δικαιούχοι
• Ερευνητικοί οργανισμοί,
• Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής
• Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι).
Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 2 συνεργαζόμενους φορείς από την ελληνική πλευρά
δηλαδή 1 ερευνητικό φορέα και 1 επιχείρηση. (Προαιρετική είναι η συμμετοχή άλλης εταιρίας ή
ερευνητικού φορέα ή Πανεπιστημίου)
Επιλέξιμες Δαπάνες
Ενισχύσεις για έργα έρευνας & ανάπτυξης και για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία:
• Δαπάνες προσωπικού
• Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
• Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνο για έργα Ε&Α)
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες
• Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (μόνο για έργα Ε&Α)
• Δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Ένταση ενισχύσεων
Οι ενισχύσεις έργων έρευνας & ανάπτυξης για τους ερευνητικούς φορείς ανέρχονται στο 100% των
δαπανών υπό προϋποθέσεις και για τις επιχειρήσεις κυμαίνονται από 15% έως 100% ανάλογα με το είδος
του ερευνητικού έργου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά από 16/1/2017 και λήγει στις 25/4/2017 και ώρα 16:00 και γίνεται
αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
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
Κοσμάς Δελβενιώτης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@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: christos@atlantis.net.gr
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5. Αναμένεται σημαντική ευκαιρία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων προς
Τράπεζες, Εφορία και Ταμεία
Σημαντική ευκαιρία ρύθμισης των οφειλών τους και απόκτηση βιωσιμότητας θα παρουσιαστεί στο αμέσως
επόμενο χρονικό διάστημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή του, το νομοσχέδιου που έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομίας,
για τη συνολική ρύθμιση των χρεών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών προς τις τράπεζες, την εφορία και
τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προβλέπει τα εξής:
1. Οι όποιες ρυθμίσεις θα γίνουν εξωδικαστικά μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, η οποία
δίνει τη δυνατότητα για κατάθεση μιας υπογεγραμμένης συμφωνίας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και
απόκτηση άμεσα εκτελεστού τίτλου (σε αντιδιαστολή με τις δικαστικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν
ορισμό δικασίμου, εκδίκαση, έκδοση απόφασης και δημοσίευση με διάρκεια 4-6 μήνες).
2. Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού για την αναδιάρθρωση των χρεών τους θα μπορούν να
ενταχθούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ που στα
τέλη του 2016 παρουσίαζαν τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση, αλλά και αυτές που έχουν κάνει
ρύθμιση από τoν Ιούνιο του 2016 και μετά.
3. Θα εξαιρούνται οι οφειλές που είναι συγκεντρωμένες σε ποσοστό άνω του 85% σε έναν πιστωτή.
4. Η ρύθμιση των χρεών θα βασίζεται σε πρόταση που θα κάνει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές του με
βάση τα οικονομικά του στοιχεία. Αν και στη διαδικασία δεν προβλέπεται ρητά η διαγραφή μιας
οφειλής, θεωρείται πως κάτι τέτοιο θα είναι αναπόφευκτο προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση που
θα διασώζει την επιχείρηση και θα διασφαλίζει τους πιστωτές. Είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό να
έχει εκπονήσει ο οφειλέτης το κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο που θα καταλήγει σε βιώσιμη και
αποδεκτή από τα εμπλεκόμενα μέρη πρόταση.
5. Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ειδική διάταξη για την προστασία των εκπροσώπων του Δημοσίου και
των Τραπεζών οι οποίοι θα υπογράψουν τις συμφωνίες ρύθμισης ή/και θα αναλάβουν να τις
υλοποιήσουν.
6. Ειδικά για τη ρύθμιση ή διαγραφή τραπεζικών χρεών θα πρέπει να υφίστανται αποφάσεις των
θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων της Τράπεζας τα οποία θα κρίνουν αιτιολογημένα ότι
είναι ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.
7. Η αίτηση ενός οφειλέτη (επιχείρησης ή επαγγελματία) για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό
θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ μέχρι να δημιουργηθεί η εφαρμογή οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σε
έντυπη και ψηφιακή μορφή.
8. Επιλέξιμοι για να ενταχθούν στη διαδικασία θα είναι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που έχουν
καθαρό/θετικό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή
της αίτησης εφόσον έχουν απλογραφικό σύστημα ή έχουν τουλάχιστον σε μία από τις τρεις τελευταίες
χρήσεις θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση εφόσον τηρούν
διπλογραφικό σύστημα.
9. Μετά την υποβολή της αίτησης, αναλαμβάνει συντονιστής/διαμεσολαβητής (που ορίζεται από την
ΕΓΔΙΧ και με τη συμφωνία του ενός πέμπτου των πιστωτών) να καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός
πέντε ημερών να διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα/σύμβουλο που θα εκπονήσει έκθεση βιωσιμότητας
του οφειλέτη ή ανάλογο σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, εφόσον συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.
10. Σε περίπτωση που η υπόθεση ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα/εταιρεία συμβούλων, η όλη διαδικασία
για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από
την κοινοποίηση του σχεδίου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών υποβάλλεται στη συνέχεια προς
έγκριση στο οικείο πρωτοδικείο και από την ημερομηνία αυτή αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για απαιτήσεις που έχουν υπάρξει πριν από την
υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην εξωδικαστική διαδικασία.
11. Σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί ο διορισμός εμπειρογνώμονα/συμβούλου, τα ενδιαφερόμενα
μέρη καλούνται μέσα σε ένα μήνα να πάρουν θέση επί πρότασης που θα κάνει ο ίδιος ο οφειλέτης για
τη ρύθμιση της οφειλής του, ενώ οι πιστωτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία θα κληθούν να
αντιπροτείνουν εναλλακτική πρόταση ρύθμισης των οφειλών.
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12. Μέχρι στιγμής στο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής από ΦΠΑ,
παρακρατούμενους φόρους και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με
την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
13. Τέλος η απόφαση επικύρωσης από το δικαστήριο θα αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του
οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσμεύει τον οφειλέτη και το
σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή στη σύμβαση
αναδιάρθρωσης των οφειλών, καθώς αποτελεί «τίτλο εκτελεστό».
Συνοψίζοντας
Τα 6 βήματα για την υπαγωγή σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και ρύθμιση οφειλών θα είναι τα εξής:
1. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ
2. Έλεγχος της βιωσιμότητας της επιχείρησης
3. Ανάθεση της υπόθεσης σε Συντονιστή/Διαμεσολαβητή
4. Κλήση πιστωτών σε συνάντηση με το οφειλέτη και υποβολή οριστική πρότασης σε διάστημα
ενός μηνός με δυνατότητα παράτασης (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση
επιχειρηματικού σχεδίου από τον οφειλέτη)
5. Οριστική συμφωνία με τους πιστωτές και ρύθμιση της οφειλής
6. Επικύρωση της συμφωνίας από το Πρωτοδικείο σε μία ημέρα.
Πέρα από την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου του οφειλέτη και υποβολή της κατάλληλης πρότασης
σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, η Ατλαντίς Συμβουλευτική δύναται να υποστηρίξει τους πελάτες της σε
όλες τις διαπραγματεύσεις καθώς και να τους βρει πρόσθετη χρηματοδότηση από νέους επενδυτές.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε έγκαιρα μαζί μας.
Αναλυτικότερα:
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ μέσω του εξειδικευμένου τμήματος της Advisory Services μπορεί να
αναλάβει με σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας λόγω της μεγάλης της έως τώρα εμπειρίας στη
διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων τα παρακάτω:
1. Έλεγχος επιλεξιμότητας.
2. Σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς μέχρι να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα.
3. Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις
πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
4. Αναζήτηση πιθανών κατάλληλων επενδυτών για την χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου
αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
5. Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματορροές με τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
6. Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις
πραγματικές δυνατότητες της επιχείρησης, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή.
7. Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία κατάλληλης
διαπραγματευτικής στρατηγικής.
8. Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή και τους πιστωτές.
9. Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της
οφειλής.
10. Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των σχετιζόμενων εγγράφων με την
αναδιάρθρωση χρέους.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Νάσος Γεωργιάδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@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: christos@atlantis.net.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κρήτης :
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Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr

6. Αναμενόμενες Προκηρύξεις Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Νέες προκηρύξεις αναμένονται να προκηρυχθούν από το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του
Προγράμματος ΕΣΠΑ, εντός του 2017, έχοντας ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων.
Οι νέες δράσεις ΕΣΠΑ, που αναμένεται να προκηρυχθούν, είναι οι εξής:
1. «Σύγχρονη Μεταποίηση»
Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν
επενδυτικά σχέδια με σκοπό ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως και την εφαρμογή αναγνωρίσιμων και πιστοποιημένων συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών. Επίσης η δράση θα επιβραβεύει την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Οι τομείς ενίσχυσης αφορούν στην
(i)
Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός με έντονα καινοτομικό και
οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό
(ii)
Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και
(iii)
Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών
παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 250.000 – 3.000.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης θα
κυμαίνονται, ανάλογα με την περιφέρεια, από 30% έως 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 20% έως
35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
2. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»
Το πρόγραμμα ενισχύει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Σκοπός
του προγράμματος είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ανέργους που στο παρελθόν είχαν
αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία,
προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της
αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν
επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής
εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι κατά το παρελθόν
συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε ως ιδρυτικά μέλη
επιχειρήσεων ή διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε
σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.
Ο προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000 έως 60.000
ευρώ.
3. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων»
Με τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται η δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστημα έως 6 μήνες από την
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους. Επίσης, ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην
ολοκλήρωση καταλυμάτων των οποίων η κατασκευή έχει προχωρήσει και βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών που οφείλονται στην
οικονομική κρίση.
Μέσω του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του τουριστικού
προϊόντος της χώρας.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 80.000 έως
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400.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.

4. «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών»
Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην αναβάθμιση πολύ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση στην οποία περιλαμβάνονται οι
παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία).
Η δράση περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:
•

•

•

•
•

Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειες: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης
για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με
σύγχρονα εξιδεικευμένα πρότυπα
Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειες: εργασίες διαμόρφωσης των χώρων της επιχείρησης
για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση επιχειρήσεων με
σύγχρονα εξιδεικευμένα πρότυπα.
Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
παρεχόμενη υπηρεσία: ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών
στο διαδίκτυο (ιστοσελίδες), ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), ανάπτυξη
επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals), ανάπτυξη
επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps), ανανέωση
παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors), ψηφιακός εξοπλισμός για την
υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.), αξιοποίηση υποδομών
cloud, για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων, αξιοποίηση υποδομών application servers
providers για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος, συμμετοχή σε
υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κλπ.
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων: ανανέωση του εξοπλισμού
που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας: διαμόρφωση δικτύου διανομής:
αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των
κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών, στρατηγικής διανομής,
διαχείριση αποθεμάτων και μεταφορά μετρητών (τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των
μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας
εφοδιασμού).

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 40% έως 50%.
5. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που ανήκουν είτε στον κλάδο της μεταποίησης είτε στον κλάδο των υπηρεσιών (εξαιρείται ο κλάδος του
τουρισμού), σε στρατηγικούς τομείς της χώρας που στοχεύουν στην αύξηση της εξωστρεφούς
επιχειρηματικής δραστηριότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους
στις διεθνείς αγορές.
Η δράση έχει ως σκοπό να συμβάλλει στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης σε νέες ή αναδυόμενες
αγορές και θα παρέχει υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για συμμετοχή σε
περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες αξίας.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 30.000 έως
250.000 ευρώ.
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6. «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού θεατρικών και
κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών εικαστικών τεχνών»
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση
θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών (που λειτουργούν πριν από το 1990) καθώς και αιθουσών
τέχνης.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 20.000 έως
400.000 ευρώ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106569800, email: spyrakou@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: christos@atlantis.net.gr

7. Διημερίδα για το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
MED2014-2020 «BLUEMED»
Στις 13-14 Δεκεμβρίου 2016, εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες της
Μεσογείου πήραν μέρος στην εναρκτήρια συνάντηση του
Ευρωπαϊκού έργου BLUEMED, που διοργανώθηκε στην Λάρισα από
τον κύριο εταίρο του έργου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Το έργο BLUEMED, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της προστασίας
των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έχει ως στόχο να στηρίξει και να προωθήσει τη βιώσιμη και
υπεύθυνη ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου.
Αυτό θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων,
Καταδυτικών Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης Γνώσης (KACs) έχοντας ως κύριο στόχο την
αξιοποίηση και την προστασία της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την
ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάπτυξη της ελκυστικότητας του τουρισμού.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή ενός διεπιστημονική πλάνου (που συμπεριλαμβάνει μοντέλα
διαχείρισης, συστάσεις πολιτικής και καινοτόμες τεχνολογίες) στις τοπικές / περιφερειακές αρχές για
τους Ενάλιους Αρχαιολογικούς Χώρους, τα Καταδυτικά Πάρκα και τα Κέντρα Ευαισθητοποίησης Γνώσης
που θα αναπτυχθούν στο Capo Rizutto, στον κόλπο Baia ,στον Δυτικό Παγασητικό / Σποράδες και στο
Cavtat.
Επιπροσθέτως, στόχοι αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η
βελτίωση της καταδυτικής εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η
προσέλκυση ενός σημαντικού μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον
καταδυτικό τουρισμό, και να εισαγάγει το ευρύτερο κοινό στην υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά, μέσω
της 3D απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Mάγδα Χατζή, τηλ 2310 531000, e-mail: chatzi@atlantisresearch.gr
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