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Θ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ Α.Ε. ςασ ενθμερϊνει ότι ο δικτυακόσ τόποσ τθσ είναι ςε εφαρμογι από τισ αρχζσ του 2005. ε αυτόν μπορείτε να βρείτε
αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για όλα τα προγράμματα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε ςτθ διεφκυνςθ:
http://www.atlantisresearch.gr








Μπορείτε να βρείτε τισ περιλιψεισ των τρεχόντων προγραμμάτων ςτθν ενότθτα Περιλιψεισ Σρζχοντων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε τισ περιλιψεισ των προγραμμάτων που ζχουν λιξει ςτθν ενότθτα Αρχείο Περιλιψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προθγοφμενα τεφχθ του ενθμερωτικοφ δελτίου ςτθν ενότθτα Αρχείο Ενθμερωτικοφ Δελτίου.
Εάν δεν επικυμείτε να λαμβάνετε το ενθμερωτικό δελτίο τθσ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ
εταιρείασ μασ http://www.atlantisresearch.gr και να ςυμπλθρϊςετε το e-mail ςασ ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα διαγραφισ.
Εάν κζλετε να εγγραφείτε ςτθ λίςτα αποςτολισ του ενθμερωτικοφ μασ δελτίου μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ μασ
http://www.atlantisresearch.gr και να ςυμπλθρϊςετε το e-mail ςασ ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα εγγραφισ.
Για το ενθμερωτικό τθσ Κφπρου πατιςτε εδϊ

Μπορείτε να μασ ακολουκείτε ςτο

και

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
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1. Προκθρφχκθκε το πρόγραμμα «Ερευνϊ-Δθμιουργϊ-Καινοτομϊ»
το πλαίςιο τθσ Δράςθσ κα υποβάλλονται προτάςεισ ζργων ενταςςόμενεσ ςε τρεισ παρεμβάςεισ:
I.
Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτισ ΜΜΕ Επιχειριςεισ
II.
υμπράξεισ επιχειριςεων με Ερευνθτικοφσ Οργανιςμοφσ
III.
Αξιοποίθςθ Ερευνθτικϊν Αποτελεςμάτων
ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ
τθν δράςθ μποροφν να υποβάλλουν πρόταςθ επιχειριςεισ κάκε νομικισ μορφισ, θλικίασ και μεγζκουσ
είτε μεμονωμζνα είτε ςε ομάδεσ ι ςε ςυμπράξεισ με ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ ανάλογα με τθν
παρζμβαςθ τθσ δράςθσ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ
 Τλικά – Καταςκευζσ, Σουριςμόσ, Πολιτιςμόσ και Δθμιουργικζσ Βιομθχανίεσ, Αγροδιατροφι &
Βιομθχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Τγεία & Φάρμακα, Μεταφορζσ &
Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, Ενζργεια, Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν, Αναδυόμενεσ
Σεχνολογίεσ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΔΑΠΑΝΕ
1. Δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ: δαπάνεσ προςωπικοφ, δαπάνεσ παγίων (εξοπλιςμόσ
και κτίρια), δαπάνεσ ςε εξωτερικοφσ παρόχουσ (ζρευνεσ, γνϊςεισ και διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ,
ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ), πρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ (ταξίδια,
δθμοςιότθτα, αναλϊςιμα, λοιπζσ)
2. Ενιςχφςεισ καινοτομίασ (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνεσ καινοτομίασ (άυλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ,
απόςπαςθ προςωπικοφ υψθλισ εκπαίδευςθσ, υπθρεςίεσ καινοτομίασ)
3. υμμετοχι ςε εμπορικζσ εκκζςεισ (μόνο για ΜΜΕ): Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ
Ο προχπολογιςμόσ των ζργων κυμαίνεται από 200.000€ ζωσ 2.000.000€ ανάλογα με τθν παρζμβαςθ
και τον αρικμό των φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν πρόταςθ.
ΠΟΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ
Σα ποςοςτά επιχοριγθςθσ φτάνουν ζωσ 100% ανάλογα με τθν παρζμβαςθ, τθν επιλζξιμθ
δραςτθριότθτα δαπανϊν, τθν κατθγορία ζρευνασ και το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων ορίηεται θ 17/5/2017 και ϊρα 16:00.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ πατιςτε εδϊ για τθν περίλθψθ του προγράμματοσ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ:
Καλαμακίδθσ, 2310 531000, εςωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελοσ Μαγκλισ, 2310 531000, εςωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Δελβενιϊτθσ Κοςμάσ, 2310 531000, εςωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Πολφβιοσ Ραξισ, τθλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Σάςοσ Σηιφοπανόπουλοσ, Σθλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr

2. Τποβολι προτάςεων ςτον Νζο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Τπενκυμίηεται ότι είναι ςε εξζλιξθ θ υποβολι αιτιςεων υπαγωγισ και αιτιςεων τεκμθρίωςθσ ςτα δφο
κακεςτϊτα του Νζου Αναπτυξιακοφ νόμου 4399/2016 «Ενίςχυςθ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ» και
«Επενδφςεισ Μείηονοσ Μεγζκουσ». Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει το κακεςτϊσ «Ενίςχυςθ
Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ» μζςω φορολογικισ απαλλαγισ.
Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων για τα δφο κακεςτϊτα είναι ςτισ 28/04/2017.
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Για πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ μπορείτε να λάβετε τθν ςχετικι περίλθψθ εδώ ι ςτον ιςτότοπο τθσ
εταιρείασ μασ www.atlantisresearch.gr ι και να απευκυνκείτε ςτα παρακάτω ςτελζχθ που κα βρίςκονται
ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ χρειαςτείτε.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, 2310 531000, εςωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λζνα Μαραβζλια, 2310 531000, εςωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Κοςμάσ Δελβενιϊτθσ 2310 531000, εςωτ. 157, e-mail: delveniotis@atlantisresearch.gr

3. Αξιολόγθςθ υποβλθκζντων προτάςεων ςτα πλαίςια του ΕΠΑ 2014-2020
Ενϊ αναμζνεται να προκθρυχκεί ο Β’ κφκλοσ υφιςτάμενων προγραμμάτων του ΕΠΑ 2014-2020,
διευκρινίηεται ότι για τα υποβλθκζντα ζργα του Α’ κφκλου όςον αφορά τθν «Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν
ΜΜΕ επιχειριςεων για τον εκςυγχρονιςμό τουσ και τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν» και τθν «Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν & μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξθ των
ικανοτιτων τουσ ςτισ νζεσ αγορζσ» προχωράει θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ ζχουν δοκεί ςτουσ
αξιολογθτζσ οι φάκελοι των ζργων.
Για ενθμζρωςθ για τα αναμενόμενα προγράμματα του Β’ κφκλου μπορείτε να βρείτε τισ αντίςτοιχεσ
περιλιψεισ του Α’ κφκλου κάνοντασ κλικ ςτα παρακάτω:
 Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν & μικρϊν επιχειριςεων για τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων τουσ ςτισ
νζεσ αγορζσ (για τθν περίλθψθ του προγράμματοσ πατιςτε εδϊ)
 Ενίςχυςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (για τθν περίλθψθ του
προγράμματοσ πατιςτε εδϊ)
 Ενίςχυςθ Σουριςτικϊν ΜΜΕ επιχειριςεων για τον εκςυγχρονιςμό τουσ και τθν ποιοτικι
αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (για τθν περίλθψθ του προγράμματοσ πατιςτε εδϊ)
 Νεοφυισ Επιχειρθματικότθτα (για τθν περίλθψθ του προγράμματοσ πατιςτε εδϊ)
Παρεμπιπτόντωσ, με νζα εγκύκλιο παρζχεται θ δυνατότθτα για εφκολθ χρθματοδότθςθ ςτουσ
επενδυτζσ του Νζου ΕΠΑ με τθν χοριγθςθ προκαταβολισ ςτα νζα προγράμματα ΕΠΑ 2014-2020 με
χριςθ ειδικοφ λογαριαςμοφ (Ανοιχτοφ Καταπιςτευτικοφ Λογαριαςμοφ-Escrow Account) που κα τθρείται
ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων χωρίσ να απαιτείται πλζον προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ:
Λζνα Μαραβζλια, 2310 531000, εςωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, 2310 531000, εςωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Κοςμάσ Δελβενιϊτθσ, 2310 531000, εςωτ. 157, e-mail: delveniotis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Βαςίλθσ Δικαιοφλιασ, τθλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία πυράκου, τθλ. 2106569800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Αγρινίου:
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, Σθλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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4. Horizon 2020 – Εργαλείο για Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ
Σο πρόγραμμα-πλαίςιο τθσ Ε.Ε. προςφζρει ενιςχφςεισ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να
εκμεταλλευτοφν καινοτόμεσ ιδζεσ με ιςχυρό ευρωπαϊκό ι παγκόςμιο δυναμικό. τα κετικά ςτοιχεία του
προγράμματοσ περιλαμβάνονται τα υψθλότατα ποςοςτά επιχοριγθςθσ (κατά κανόνα 70%), θ
δυνατότθτα επιχοριγθςθσ δαπανϊν προςωπικοφ και θ μετατόπιςθ τθσ ζμφαςθσ από τθν ζρευνα ςτθν
καινοτομία και ςτθν εμπορικι αξιοποίθςθ.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ
Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, δθλαδι αυτζσ που απαςχολοφν λιγότερο από 250 άτομα προςωπικό και
οι οποίεσ ζχουν ζναν ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρϊ ι/και ςφνολο
ενεργθτικοφ που δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρϊ. Για τον υπολογιςμό του μεγζκουσ μιασ επιχείρθςθσ
λαμβάνεται υπόψθ θ μετοχικι ςχζςθ με άλλεσ επιχειριςεισ.
Επιλζξιμεσ είναι και οι κοινοπραξίεσ ΜΜΕ.
ΦΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
ΦΑΗ 1: Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο περιλαμβάνει τθν υποβολι ςφντομου «Επιχειρθματικοφ Πλάνου Ι»
(περίπου 10 ςελίδων) το οποίο τεκμθριϊνει τον καινοτομικό χαρακτιρα τθσ ιδζασ, κακϊσ και τθν
τεχνολογικι, πρακτικι και οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ υλοποίθςισ τθσ. Θ υλοποίθςθ τθσ Φάςθσ 1 είναι
προαιρετικι. Μπορεί να υποβλθκεί πρόταςθ κατευκείαν ςτθ Φάςθ 2. Οι ενιςχφςεισ περιλαμβάνουν το
ποςό των 50.000 ευρϊ για τθν εκπόνθςθ ενόσ εκτενζςτερου «Επιχειρθματικοφ Πλάνου ΙΙ». Η διάρκεια
υλοποίθςθσ είναι 6 μινεσ και υποβάλλεται οποιαδιποτε ςτιγμι.
ΦΑΗ 2: Σο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο περιλαμβάνει τθν υποβολι «Επιχειρθματικοφ Πλάνο ΙΙ» κακϊσ και
αίτθςθ ενίςχυςθσ για δράςεισ που αφοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ των καινοτόμων
προϊόντων / υπθρεςιϊν ςτο επίπεδο που απαιτείται για τθ διάκεςι τουσ ςτθν αγορά. τισ επιλζξιμεσ
δαπάνεσ περιλαμβάνονται δαπάνεσ προςωπικοφ, αγοράσ εξοπλιςμοφ, μετακινιςεων κ.α. Σο ποςοςτό
ενίςχυςθσ φτάνει το 70% των επιλζξιμων δαπανϊν με ςυνολικι επιχοριγθςθ από 0,5 ζωσ 2,5 εκατ.
ευρϊ. Η διάρκεια υλοποίθςθσ είναι 12 ωσ 24 μινεσ.
ΦΑΗ 3: τθ Φάςθ 3 παρζχονται:
 μζςα διευκόλυνςθσ για τθν εφρεςθ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ
 πρόςβαςθ ςτο εργαλείο χρθματοδότθςθσ κινδφνου (Risk Finance)
 αναβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ ςτιριξθσ που παρζχει το Enterprise Europe Network.
Σο πρόγραμμα είναι ςυνεχϊσ ανοικτό, με καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ ανά προκιρυξθ.
Περιςςότερα μπορείτε να βρείτε ςτθν περίλθψθ του προγράμματοσ εδώ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ:
Άγγελοσ Μαγκλισ, τθλ.: 2310 531000, εςωτ.: 108, κιν.: 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, τθλ.: 2310 531000, εςωτ.: 107, κιν.: 6944914330, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Ακθνϊν:
Σάςοσ Σηιφοπανόπουλοσ, τθλ.: 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Αγρινίου:
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ.: 26410 44010, κιν.: 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, κιν.: 6972822920, fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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5. Πρόςκλθςθ υποβολισ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτθν Δράςθ «Διμερισ και Πολυμερισ
Ζρευνασ & Σεχνολογίασ Ελλάδασ – Ιςραιλ»
Ζχει προκθρυχκεί από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ & Σεχνολογίασ θ Δράςθ «Διμερισ και Πολυμερισ
Ε&Σ υνεργαςία Ελλάδασ – Ιςραιλ» θ οποία αφορά τθν ενίςχυςθ και υλοποίθςθ ερευνθτικοφ ζργου και
δαπανϊν καινοτομίασ ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ από ςυμπράξεισ επιχειριςεων και
ερευνθτικϊν οργανιςμϊν των 2 κρατϊν. Ο επιχορθγοφμενοσ προχπολογιςμόσ ανά ζργο μπορεί να
ανζλκει ζωσ 400.000€. Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ ανζρχεται ςε 4.500.000€.
Επιλζξιμοι τομείσ δραςτθριότθτασ
 Αγροδιατροφι
 Βιοεπιςτιμεσ & Φάρμακα (Life Sciences & Pharma)
 Ενζργεια (Energy)
 Περιβάλλον (Environment)
Δικαιοφχοι
 Ερευνθτικοί οργανιςμοί,
 Μεγάλεσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κάκε νομικισ μορφισ
 Λοιποί φορείσ (δθμόςιοι και άλλοι).
Οι προτάςεισ κα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 2 ςυνεργαηόμενουσ φορείσ από τθν ελλθνικι πλευρά
δθλαδι 1 ερευνθτικό φορζα και 1 επιχείρθςθ. (Προαιρετικι είναι θ ςυμμετοχι άλλθσ εταιρίασ ι
ερευνθτικοφ φορζα ι Πανεπιςτθμίου)
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
Ενιςχφςεισ για ζργα ζρευνασ & ανάπτυξθσ και για διαδικαςτικι και οργανωτικι καινοτομία:
 Δαπάνεσ προςωπικοφ
 Δαπάνεσ οργάνων & εξοπλιςμοφ
 Δαπάνεσ για κτίρια και γιπεδα (μόνο για ζργα Ε&Α)
 Δαπάνεσ για ζρευνα επί ςυμβάςει
 Πρόςκετα γενικά ζξοδα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ
 Δαπάνεσ για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ (μόνο για ζργα Ε&Α)
 Δαπάνεσ για διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
Ζνταςθ ενιςχφςεων
Οι ενιςχφςεισ ζργων ζρευνασ & ανάπτυξθσ για τουσ ερευνθτικοφσ φορείσ ανζρχονται ςτο 100% των
δαπανϊν υπό προχποκζςεισ και για τισ επιχειριςεισ κυμαίνονται από 15% ζωσ 100% ανάλογα με το είδοσ
του ερευνθτικοφ ζργου, το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ και το είδοσ τθσ δαπάνθσ.
Τποβολι προτάςεων
Θ υποβολι των προτάςεων ξεκινά από 16/1/2017 και λιγει ςτισ 25/4/2017 και ϊρα 16:00 και γίνεται
αποκλειςτικά μζςω του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Κρατικϊν ενιςχφςεων (ΠΚΕ).
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, τθλ 2310 531000, εςωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λζνα Μαραβζλια, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Κοςμάσ Δελβενιϊτθσ, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Πολφβιοσ Ραξισ, τθλ. 210 6563800, e-mail: raxis@atlantisresearch.gr
Σάςοσ Σηιφοπανόπουλοσ, Σθλ. 210 6563800, e-mail: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, Σθλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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6. Φορολογικι Απαλλαγι Δαπανϊν Επιςτθμονικισ και Σεχνολογικισ Ζρευνασ
φμφωνα με το άρκρο 22α Ν.4172/2013, οι δαπάνεσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ εκπίπτουν
από τα ακακάριςτα ζςοδα των επιχειριςεων κατά το χρόνο τθσ πραγματοποίθςθσ τουσ, προςαυξθμζνεσ
κατά ποςοςτό 30 % . Θ ζκπτωςθ του 30% των δαπανϊν κα διενεργείται εξωλογιςτικά από τα κακαρά
κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ.
Ειδικά οι δαπάνεσ που αφοροφν πάγιο εξοπλιςμό ο οποίοσ χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ
επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ, προκειμζνου να προςαυξθκοφν κατά 30%, κα αποςβεςκοφν
ιςόποςα ςτα επόμενα 3 ζτθ από τθν πραγματοποίθςθ των υπόψθ δαπανϊν.
Πρζπει ςυγχρόνωσ με τθν υποβολι τθσ φορολογικι διλωςθσ θ επιχείρθςθ να υποβάλλει και τα
απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του Τπουργείου Ζρευνασ
και Θρθςκευμάτων, για τισ δαπάνεσ ζρευνασ και τεχνολογίασ που υλοποίθςε κατά το προθγοφμενο ζτοσ.
Ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αυτϊν κα διενεργείται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι
μθνϊν. ε περίπτωςθ μθ ζγκριςθσ του ςυνόλου ι μζροσ των υπό εξζταςθ δαπανϊν ζρευνασ και
τεχνολογίασ, θ επιχείρθςθ οφείλει να υποβάλει τροποποιθτικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ εντόσ
μθνόσ από τθν επίδοςθ τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ χωρίσ τθν επιβολι τόκων και προςαυξιςεων ι
προςτίμων.
Θ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε. διακζτει εμπειρία από το 1992 ςε κζματα τεκμθρίωςθσ ζργων
ζρευνασ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν ετοιμαςία και τεκμθρίωςθ
των ςχετικϊν δαπανϊν.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ:
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, τθλ 2310 531000, εςωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
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7. Επίτευξθ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο εμπορικισ ςυνεργαςίασ για τθν KIBO με τθν
ςυνειςφορά τθσ Ατλαντίσ υμβουλευτικι Α.Ε.
Χρθματοδότθςθ φψουσ ζωσ €90.000 ζλαβε θ εταιρεία KIBO από επενδυτι του δικτφου
επιχειρθματικϊν αγγζλων Adrion BAN ςτο πλαίςιο ςφναψθσ εμπορικισ ςυμφωνίασ. Θ παρουςίαςθ
του επιχειρθματικοφ ςχεδίου τθσ εταιρείασ ςτο Business Angels Forum III που ςυνδιοργανϊκθκε
από τθν Ατλαντίσ υμβουλευτικι και το Innovation Farm τον περαςμζνο Νοζμβριο αξιολογικθκε
κετικά από τουσ κριτζσ και ςυγκζντρωςε το ενδιαφζρον των επενδυτϊν, με αποτζλεςμα τθν
πραγματοποίθςθ ιδιαίτερα παραγωγικϊν επόμενων ςυναντιςεων και τελικά τθν επίτευξθ deal. Σα
κεφάλαια κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυμμετοχι τθσ εταιρείασ ςε διεκνείσ εκκζςεισ, κακϊσ και για τθν
θλεκτρονικι προβολι και προϊκθςθ τθσ εταιρείασ, με ςτόχο τθν αφξθςθ των πωλιςεων ςτο
εξωτερικό.
Περιςςότερα για τθν ΚΙΒΟ:
Θ εταιρεία KIBO - Γ.ΓΛΕΝΣΟ Α.Β.Ε.Ε. ςτθ Θεςςαλονίκθ δραςτθριοποιείται από το 1997 ςτον χϊρο
του ςχεδιαςμοφ και τθσ καταςκευισ μεταλλικϊν προκαταςκευαςμζνων οικίςκων για χριςεισ όπωσ,
χϊροι γραφείων, ςχολικζσ αίκουςεσ, εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων, φωτοβολταϊκϊν πάρκων,
φυλάκια ςυμβατικά και αλεξίςφαιρα κ.α. Οι αλεξίςφαιρεσ ςκοπιζσ και τα δωμάτια αςφαλείασ
διακζτουν πιςτοποίθςθ από τθν ΕΑ-PYRKAL για βλθτικι αντίςταςθ επιπζδου 4 (level IV) για τα
τηάμια & το τυφλό μζροσ τθσ ςκοπιάσ.
Θ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε. διατθρεί θγετικό ρόλο εδϊ και 25 χρόνια ςε κζματα
διαμόρφωςθσ ςτρατθγικισ και υλοποίθςισ τθσ, ςε ότι αφορά τισ χρθματοδοτιςεισ εταιρειϊν
υψθλισ τεχνολογίασ και γριγορθσ ανάπτυξθσ. Μζςω τθσ εξειδικευμζνθσ Διεφκυνςθσ τθσ Innovation
Management & Finance (IMF) κακϊσ και τθσ κυγατρικισ τθσ εταιρίασ ςτο Λονδίνο –Atlantis Neovent
Capital Ltd. (ANC) – θ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε. ζχει ςυμβάλλει κακοριςτικά και με επιτυχία
ςτθν επίτευξθ πολλϊν deals παρόμοιου χαρακτιρα με αυτό τθσ KIBO, κζτοντασ ςτθ διάκεςθ των
πελατϊν τθσ υπθρεςίεσ και εξειδικευμζνα εργαλεία που καλφπτουν όλο το φάςμα του Corporate
Finance.
Θ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε. ξεκινάει να ςυνεργάηεται με τουσ υποψθφίουσ πελάτεσ τθσ άνευ
αμοιβισ μζχρι αυτοί να αποκτιςουν investment readiness τόςο ςε επίπεδο επιχειρθματικοφ
ςχεδίου όςο και ςε εκείνο των επικυμιϊν των κυρίων μετόχων, ενϊ θ αμοιβι τθσ ορίηεται ςτθ βάςθ
success fee, επί του Κεφαλαίου Επζνδυςθσ (Fund raised). Ζπειτα, ακολουκεί διαμόρφωςθ τθσ
κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ που ςυνοδεφεται από τον εντοπιςμό και τθν προςζγγιςθ κατάλλθλων
πθγϊν χρθματοδότθςθσ (Ελλάδασ ι Εξωτερικοφ), όπωσ επίςθσ και τθν υποςτιριξθ κακ’ όλθ τθν
διάρκεια των διαπραγματεφςεων, ϊςτε να επιτευχκεί θ χρθματοδότθςθ των επιχειρθματικϊν
βθμάτων.
Οι διάφορεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ ςυμπεριλαμβάνουν χρθματοδοτικά προγράμματα, εκνικά
ι/και ευρωπαϊκά κακϊσ και κεφάλαια που προζρχονται από venture capitalists, corporate investors,
business angels, τθν EIB, τθν Παρευξείνια Σράπεηα, ιδιϊτεσ επενδυτζσ και είςοδο ςε κφριεσ ι
εναλλακτικζσ χρθματιςτθριακζσ αγορζσ, όπωσ θ OTC market τθσ Νζασ Τόρκθσ. Παράλλθλα, θ
ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε., διακζτει ειδικά εργαλεία χρθματοδότθςθσ υπερχρεωμζνων
εταιριϊν, αςχολείται με ουςιαςτικό restructuring παραγωγικϊν επιχειριςεων και των δανείων τουσ,
κακϊσ και με τθν ίδρυςθ και 100% χρθματοδότθςθ παραγωγικϊν μονάδων ςτισ ΘΠΑ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :

Άγγελοσ Μαγκλισ, τθλ. 2310 531000, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Αλζξανδροσ Αγακίδθσ, τθλ. 2310 53100 εςωτ. 116, e-mail: agakidis@atlantisresearch.gr
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8. χζδιο νόμου για εξωδικαςτικι ρφκμιςθ χρεϊν χιλιάδων επιχειριςεων προσ Σράπεηεσ,
εφορία και αςφαλιςτικά ταμεία
φμφωνα με τθν τελευταία εκδοχι του νομοςχζδιου για τον «Εξωδικαςτικό Μθχανιςμό Ρφκμιςθσ
Οφειλϊν Επιχειριςεων» το οποίο ζχει τεκεί από τισ 21/2/17 ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από τον Τπουργό
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ Δθμιτρθ Παπαδθμθτρίου για τθ ςυνολικι ρφκμιςθ των χρεϊν επιχειριςεων
και επιχειρθματιϊν προσ τισ τράπεηεσ, τθν εφορία και τα αςφαλιςτικά ταμεία, προβλζπονται τα εξισ:
1. Μζςω του εξωδικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ μποροφν οι επιλζξιμεσ επιχειριςεισ να ρυκμίςουν όλα τα χρζθ
τουσ προσ τράπεηεσ, εφορία, αςφαλιςτικά ταμεία και λοιποφσ πιςτωτζσ.
2. τθ διαδικαςία του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ για τθν αναδιάρκρωςθ των χρεϊν τουσ μποροφν να
υπαχκοφν όλεσ οι μικρζσ, μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και οι ατομικζσ επιχειριςεισ, εφόςον
:
α) το ςυνολικό προσ ρφκμιςθ χρζοσ υπερβαίνει τισ 20.000 ευρϊ,
β) κατά τθν 31/12/2016 είχαν οφειλζσ από δάνειο ι άλλθ αιτία ςε τράπεηα με
κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν ι ζχουν ρυκμίςει οφειλζσ από δάνειο ι άλλθ αιτία ςε
τράπεηα μετά τθν 1/7/ 2016 ι είχαν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ τισ Εφορίεσ ι / και
φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι ζχουν εκδϊςει επιταγζσ που ςφραγίςτθκαν ι ζχουν
εκδοκεί διαταγζσ πλθρωμισ ι δικαςτικζσ αποφάςεισ εισ βάροσ τουσ, λόγω
λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων από τρίτουσ (π.χ. προμθκευτζσ κ.λπ.),
γ) ζχουν κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων ςε μία (1) τουλάχιςτον από τισ
τελευταίεσ τρεισ (3) χριςεισ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, εφόςον διατθροφν
απλογραφικό λογιςτικό ςφςτθμα ι ζχουν κετικά αποτελζςματα προ τόκων, φόρων και
αποςβζςεων (EBITDA) ι κετικι κακαρι κζςθ (equity), εφόςον διατθροφν διπλογραφικό
λογιςτικό ςφςτθμα, και
δ) ςυμφωνοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία πιςτωτζσ που κατζχουν τουλάχιςτον το
50% των ςυνολικϊν οφειλϊν, εξαιρουμζνων των οφειλϊν προσ ςυνδεδεμζνα με τον
οφειλζτθ πρόςωπα ι επιχειριςεισ.
3. Δεν μποροφν να υπαχκοφν οφειλζσ που γεννικθκαν μετά τθν 31/12/2016 ι απαιτιςεισ από
ανακτιςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ι απαιτιςεισ από ςυγγενικά πρόςωπα ι ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ.
4. Μια επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπαχκεί ςτο Νόμο αν
- το 85% των ςυνολικϊν οφειλϊν τθσ ανικει ςε ζναν πιςτωτι (π.χ. Σράπεηα, ι Δθμόςιο, ι Σαμεία),
ι αν
- ζχει υποβάλλει αίτθςθ εξυγίανςθσ ι πτϊχευςθσ ι βρίςκεται ςε διαδικαςία λφςθσ και
εκκακάριςθσ ι ζχει διακόψει τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ι αν
- ο/θ/οι εκπρόςωποι τθσ (πρόεδροι / διευκφνοντεσ ςφμβουλοι / διαχειριςτζσ κ.λπ.) ζχουν
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για φοροδιαφυγι ι υπεξαίρεςθ ι απάτθ κατά
του δθμοςίου / φορζων κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ ι εκβίαςθ ι πλαςτογραφία ι δωροδοκία ι δωρολθψία ι λακρεμπορία ι
χρεοκοπία ι καταδολίευςθ δανειςτϊν.
5. Για να υπαχκεί μία επιχείρθςθ ςτο νζο Νόμο, κα πρζπει να υποβάλει αίτθςθ ςτο ειδικό
πλθροφοριακό ςφςτθμα το οποίο δθμιουργείται για αυτό το ςκοπό από τθν Ειδικι Γραμματεία
Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ (ΕΓΠΙΧ), με τθ χριςθ ειδικισ πλατφόρμασ, μζχρι τθν 31/12/2018.
Θ αίτθςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει πλιρθ οικονομικά ςτοιχεία 3 ετϊν, κατάλογο πιςτωτϊν, πρόταςθ
ρφκμιςθσ των οφειλϊν, business plan τουλάχιςτον 3-ετίασ, , κατάλογο περιουςιακϊν ςτοιχείων με
εκτίμθςθ αξίασ, περιγραφι υφιςτάμενων βαρϊν, ςτοιχεία ςυν-οφειλετϊν, ςτοιχεία ςυνδεδεμζνων
προςϊπων, κλπ.
6. Εφόςον υπάρχουν «ςυνοφειλζτεσ» (π.χ. ομόρρυκμοι εταίροι, εγγυθτζσ, κ.λπ.) υποβάλλουν
υποχρεωτικά και αυτοί αίτθςθ από κοινοφ με τθν επιχείρθςθ.
7. Σθν υπαγωγι μιασ επιχείρθςθσ ςτθν διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν μποροφν να
ηθτιςουν και οι χρθματοδοτικοί φορείσ, οι φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι το Ελλθνικό Δθμόςιο.
8. Οι όποιεσ ςυμφωνίεσ για ρυκμίςεισ κα γίνουν εξωδικαςτικά μζςω υντονιςτι ο οποίοσ κα ορίηεται
από τθν ΕΓΔΙΧ. Θ επικοινωνία μεταξφ όλων των μερϊν και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εγγράφων κα
γίνεται θλεκτρονικά.
9. Θ ρφκμιςθ των χρεϊν κα βαςίηεται ςε πρόταςθ που κα κάνει ο οφειλζτθσ προσ τουσ πιςτωτζσ του με
βάςθ τα οικονομικά του ςτοιχεία και business plan το οποίο κα τεκμθριϊνει τθ βιωςιμότθτα και τισ
αναμενόμενεσ χρθματοροζσ.
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10. Για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ (>2,5 εκ. ευρϊ κφκλο εργαςιϊν από τθν τελευταία χριςθ πριν τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ), το business plan και θ πρόταςθ ρφκμιςθσ και εξυπθρζτθςθσ οφειλϊν ςυντάςςεται
υποχρεωτικά από εμπειρογνϊμονα ςφμβουλο (π.χ. Ατλαντίσ υμβουλευτικι), ενϊ για τισ μικρζσ μπορεί να
ηθτθκεί από τουσ πιςτωτζσ το ίδιο αν δεν κρίνουν επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ που κα
υποβάλει ο οφειλζτθσ.
11. τθ ςυμφωνία μπορεί να περιλαμβάνεται και θ διαγραφι μζρουσ μιασ οφειλισ, εφόςον αυτι είναι
απαραίτθτθ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ βιϊςιμθσ λφςθσ που κα διαςϊηει τθν επιχείρθςθ και κα διαςφαλίηει
τουσ πιςτωτζσ. Διαγραφι μπορεί να γίνει τόςο ςε οφειλζσ προσ τράπεηεσ όςο και ςε οφειλζσ προσ το
Δθμόςιο, υπό προχποκζςεισ. Εξαιροφνται οφειλζσ για ΦΠΑ.
12. Επί τθσ πρόταςθσ του οφειλζτθ, υποβάλουν εντόσ 1 μθνόσ αντιπροτάςεισ οι πιςτωτζσ. ε περίπτωςθ
που θ υπόκεςθ ανατεκεί ςε εμπειρογνϊμονα ςφμβουλο, θ όλθ διαδικαςία για τθν αποδοχι ι όχι του
ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ κα πρζπει να οριςτικοποιθκεί εντόσ δφο μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ του
ςχεδίου.
13. Εφόςον ο οφειλζτθσ εγκρίνει μία ι περιςςότερεσ από τισ αντιπροτάςεισ, αυτζσ τίκενται ςε
ψθφοφορία από τουσ πιςτωτζσ μζχρι να ψθφιςτεί θ τελικι, με ποςοςτό απλισ πλειοψθφίασ.
14. Θ απόφαςθ για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν μπορεί ςτθ ςυνζχεια να υποβλθκεί προσ επικφρωςθ ςτο
οικείο πρωτοδικείο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκοφςιασ διαδικαςίασ (δικάςιμοσ εντόσ 2 μθνϊν και
ζκδοςθ απόφαςθ εντόσ 3 μθνϊν).
15. Κατά περίπτωςθ, είτε από τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ είτε από τθν επικφρωςθ τθσ από
Πρωτοδικείο, αναςτζλλονται όλα τα μζτρα ατομικισ και ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά του
οφειλζτθ για απαιτιςεισ που ζχουν υπάρξει πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν υπαγωγι ςτθν
εξωδικαςτικι διαδικαςία.
16. Σζλοσ θ απόφαςθ επικφρωςθσ τθσ τελικισ ςυμφωνίασ από το δικαςτιριο κα αφορά το ςφνολο των
απαιτιςεων του οφειλζτθ που ρυκμίηονται ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και δεςμεφει το
ςφνολο των πιςτωτϊν, ανεξαρτιτωσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαπραγμάτευςθ ι ςτθ ςφμβαςθ
αναδιάρκρωςθσ των οφειλϊν.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :
Νάςοσ Γεωργιάδθσ, τθλ 2310 531000, εςωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
Άγγελοσ Μαγκλισ, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ , τθλ. 2310 531000, εςωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Βαςίλθσ Δικαιοφλιασ, τθλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Αγρινίου:
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, Σθλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κριτθσ :
Ελίνα Βαςςάλου, Σθλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr

9. Ευκαιρία ρφκμιςθσ χρεϊν επιχειριςεων προσ Σράπεηεσ, Εφορεία και Αςφαλιςτικά
ταμεία
Σα βιματα για τθν υπαγωγι ςε εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό και ρφκμιςθ οφειλϊν των επιχειριςεων
ςφμφωνα με το ςχζδιο νόμου είναι τα εξισ:
1. Επιλογι αξιόπιςτου εμπειρογνϊμονα(εταιρεία ςυμβοφλων), από τον οφειλζτθ για τθν
υποςτιριξι του ςτθν όλθ διαδικαςία.
2. Αξιολόγθςθ επιδεξιότθτασ ι μθ, ςφμφωνα με τα κριτιρια υπό (2) παραπάνω.
3. Δθμιουργία Business Plan 3-ετίασ με αποτφπωςθ μελλοντικϊν χρθματοροϊν.
4. Δθμιουργία πρόταςθσ αναδιάρκρωςθσ ι/και ρφκμιςθσ οφειλϊν.
5. υγκζντρωςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων.
6. Τποβολι αίτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ ΕΓΔΙΧ.
7. Ζλεγχοσ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ από τθν ΕΓΔΙΧ.
8. Ανάκεςθ τθσ υπόκεςθσ ςε υντονιςτι/ Διαμεςολαβθτι.
9. Ενθμζρωςθ των πιςτωτϊν για τθν αίτθςθ του οφειλζτθ.
10. Διαπίςτωςθ φπαρξθσ απαρτίασ πιςτωτϊν (>50% του ςυνόλου των οφειλϊν).
11. Αποςτολι τθσ πρόταςθσ του οφειλζτθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πιςτωτζσ και πρόςκλθςθ για
υποβολι αντιπροτάςεων.
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12. Πρόςκλθςθ για οριςμό εμπειρογνϊμονα (εταιρεία ςυμβοφλων) ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ (τηίροσ
<2,5 εκ. ευρϊ), εφόςον δεν ζχουν ιδθ επιλζξει οι ίδιεσ κάποιον, γεγονόσ που ιςχυρά ςυνίςταται!
Τποχρεωτικι εμπλοκι εμπειρογνϊμονα για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ.
13. Οριςτικι ςυμφωνία με τουσ πιςτωτζσ και ρφκμιςθ τθσ οφειλισ.
14. Τπογραφι τθσ ςυμφωνίασ ρφκμιςθσ οφειλϊν.
15. Επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ από το οικείο Πρωτοδικείο, εφόςον είναι επικυμθτό.
Τπθρεςίεσ τθσ ΑΣΛΑΝΣΙ Advisory Services
το πλαίςιο τθσ παραπάνω διαδικαςίασ το Σμιμα Advisory Services τθσ ΑΣΛΑΝΣΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε.
μπορεί να αναλάβει με ςθμαντικά υψθλά ποςοςτά επιτυχίασ λόγω τθσ μεγάλθσ τθσ ζωσ τϊρα εμπειρίασ
ςτθ διαχείριςθ και αναδιάρκρωςθ τραπεηικϊν δανείων τα παρακάτω:
1. Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ και διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ .
2. Δθμιουργία Επιχειρθματικοφ χεδίου Βιωςιμότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ το οποίο κα αποτυπϊνει
τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ χρεϊν.
3. Διαμόρφωςθ επιλογϊν αναδιάρκρωςθσ χρζουσ που ιςοςκελίηουν μελλοντικζσ χρθματοροζσ με
τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ υπό ζνα αναδιαρκρωμζνο χρζοσ που κα είναι και βιϊςιμο.
4. φνταξθ τθσ πιο κατάλλθλθσ πρόταςθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ τουσ οφειλζτεσ με βάςθ τισ
πραγματικζσ δυνατότθτεσ, ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο του υντονιςτι/Διαμεςολαβθτι.
5. υγκζντρωςθ όλων των απαραίτθτων εγγράφων, ςφνταξθ και υποβολι τθσ απαραίτθτθσ
αίτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ ΕΓΔΙΧ ι ςε ζντυπθ και ψθφιακι μορφι ςτουσ αρμόδιουσ
φορείσ μζχρι να δθμιουργθκεί θ ςχετικι ιςτοςελίδα.
6. Τποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ διαπραγματευτικϊν κζςεων και ςτρατθγικισ. Δθμιουργία
κατάλλθλθσ διαπραγματευτικισ ςτρατθγικισ.
7. Τποςτιριξθ ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ διαπραγματεφςεισ με τον υντονιςτι/ Διαμεςολαβθτι και
τουσ πιςτωτζσ.
8. Τποςτιριξθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ οριςτικισ ςυμφωνίασ με τουσ πιςτωτζσ και τθ ρφκμιςθ τθσ
οφειλισ.
9. Τποςτιριξθ ςτουσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ για τθν ολοκλιρωςθ των ςυςχετιηόμενων εγγράφων
με τθν αναδιάρκρωςθ χρζουσ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :
Νάςοσ Γεωργιάδθσ, τθλ 2310 531000, εςωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
Άγγελοσ Μαγκλισ, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ , τθλ. 2310 531000, εςωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Βαςίλθσ Δικαιοφλιασ, τθλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Αγρινίου:
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, Σθλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κριτθσ :
Ελίνα Βαςςάλου, Σθλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr
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10. Αναμενόμενεσ Προκθρφξεισ Προγραμμάτων ΕΠΑ
Νζεσ προκθρφξεισ αναμζνονται να προκθρυχκοφν από το Τπουργείο Οικονομικϊν ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ ΕΠΑ, εντόσ του 2017, ζχοντασ ωσ κφριο ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό και τθν εξωςτρζφεια
των επιχειριςεων.
Οι νζεσ δράςεισ ΕΠΑ, που αναμζνεται να προκθρυχκοφν, είναι οι εξισ:
1. «φγχρονθ Μεταποίθςθ»
Αφορά ςτθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων και νζων και κυρίωσ μεταποιθτικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων
προκειμζνου να υλοποιιςουν επενδυτικά ςχζδια με ςκοπό ανάπτυξθ πρότυπων ι πιλοτικϊν γραμμϊν
παραγωγισ και διάκεςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, όπωσ και τθν εφαρμογι αναγνωρίςιμων και
πιςτοποιθμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτθν παραγωγι και παροχι υπθρεςιϊν. Επίςθσ θ
δράςθ κα επιβραβεφει τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ κυμαίνεται από 250.000 – 3.000.000 ευρϊ και τα ποςοςτά ενίςχυςθσ κα
κυμαίνονται, ανάλογα με τθν περιφζρεια, από 30% ζωσ 45% για τισ μικρζσ επιχειριςεισ και από 20% ζωσ
35% για τισ μεςαίεσ επιχειριςεισ.
2. «Αξιοποίθςθ Επιχειρθματικισ Εμπειρίασ – Επιχειρθματικι Επανεκκίνθςθ»
Σο πρόγραμμα ενιςχφει τθν ίδρυςθ νζων επιχειριςεων από ανζργουσ θλικίασ άνω των 45 ετϊν. κοπόσ
του προγράμματοσ είναι να παρζχει επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςε ανζργουσ που ςτο παρελκόν είχαν
αναπτφξει επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι διακζτουν ςθμαντικι επαγγελματικι εμπειρία,
προκειμζνου να ςυμβάλλει ςτθν επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ο προχπολογιςμόσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ανά πρόταςθ κα κυμαίνεται από 15.000 ζωσ 60.000
ευρϊ.
3. «Ενίςχυςθ τθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ μικρομεςαίων τουριςτικϊν επιχειριςεων»
Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ ενιςχφεται θ δθμιουργία νζασ τουριςτικισ επιχείρθςθσ από μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ κακϊσ και θ υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ τουσ για διάςτθμα ζωσ 6 μινεσ από τθν
θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τουσ. Επίςθσ, ενιςχφονται τα επενδυτικά ςχζδια που αφοροφν ςτθν
ολοκλιρωςθ καταλυμάτων των οποίων θ καταςκευι ζχει προχωριςει και βρίςκεται ςε προχωρθμζνο
ςτάδιο, χωρίσ όμωσ να ζχει ολοκλθρωκεί και να λειτουργοφν, λόγω δυςκολιϊν που οφείλονται ςτθν
οικονομικι κρίςθ.
Μζςω του προγράμματοσ κα δοκεί ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία μονάδων που προςφζρουν προϊόντα και
υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ και ςυμβάλλουν ταυτόχρονα ςτθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ
προϊόντοσ τθσ χϊρασ.
Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ανά πρόταςθ κα κυμαίνεται από 80.000 ζωσ
400.000 ευρϊ με ποςοςτό ενίςχυςθσ κα κυμαίνεται από 40% ζωσ 50%.
4. «Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςτον τομζα των υπθρεςιϊν»
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ εςτιάηει ςτθν αναβάκμιςθ πολφ πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων
του τομζα υπθρεςιϊν (λιανικό εμπόριο, εςτίαςθ, ιδιωτικι εκπαίδευςθ ςτθν οποία περιλαμβάνονται οι
παιδικοί ςτακμοί και τα νθπιαγωγεία).
Θ δράςθ περιλαμβάνει τισ εξισ κατθγορίεσ παρεμβάςεων:


Παρεμβάςεισ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ: εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ
για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ,
ανανζωςθ εξοπλιςμοφ με νζο βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, πιςτοποίθςθ επιχειριςεων με
ςφγχρονα εξιδεικευμζνα πρότυπα.
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Παρεμβάςεισ για εξοικονόμθςθ ενζργειεσ: εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των χϊρων τθσ επιχείρθςθσ
για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ,
ανανζωςθ εξοπλιςμοφ με νζο βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, πιςτοποίθςθ επιχειριςεων με
ςφγχρονα εξιδεικευμζνα πρότυπα.
Παρεμβάςεισ για τθν ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν
παρεχόμενθ υπθρεςία τθσ επιχείρθςθσ: ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων προβολισ
προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ), ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων
(e-shops), ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν πυλϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile
portals), ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile
apps), ανανζωςθ παιδαγωγικοφ υλικοφ (διαδραςτικοί πίνακεσ, projectors), ψθφιακόσ εξοπλιςμόσ
για τθν υποβοικθςθ τθσ υπθρεςίασ (π.χ. θλεκτρονικι παραγγελιολθψία κ.ά.), αξιοποίθςθ
υποδομϊν cloud, για τθ διαχείριςθ εφαρμογϊν και δεδομζνων, αξιοποίθςθ υποδομϊν
application servers providers για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου με χαμθλό
κόςτοσ, ςυμμετοχι ςε υφιςτάμενεσ πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν αγορϊν, ψθφιακϊν εκκζςεων κλπ.
Παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ των χϊρων: ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ
που ςυνδζεται με τθν αςφάλεια του χϊρου και τθν αςφάλεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ.
Παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ: διαμόρφωςθ δικτφου διανομισ:
αρικμόσ, κζςθ και δίκτυο αποςτολϊν των προμθκευτϊν, των εγκαταςτάςεων παραγωγισ, των
κζντρων διανομισ, των αποκθκϊν, των αποβάκρων και των πελατϊν, ςτρατθγικισ διανομισ,
διαχείριςθ αποκεμάτων και μεταφορά μετρθτϊν (τακτοποίθςθ των όρων πλθρωμισ και των
μεκοδολογιϊν για τθν ανταλλαγι κεφαλαίων μεταξφ οντοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ).

Σο ποςοςτό ενίςχυςθσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων κα κυμαίνεται από 40% ζωσ 50%.
5. «Εξωςτρζφεια – Διεκνοποίθςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων»
Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ μικρομεςαίων επιχειριςεων
που ανικουν είτε ςτον κλάδο τθσ μεταποίθςθσ είτε ςτον κλάδο των υπθρεςιϊν (εξαιρείται ο κλάδοσ του
τουριςμοφ), ςε ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ που ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ τθσ εξωςτρεφοφσ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και τθσ προβολισ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και των προϊόντων τουσ
ςτισ διεκνείσ αγορζσ.
Θ δράςθ ζχει ωσ ςκοπό να ςυμβάλλει ςτθ διεφρυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δράςθσ ςε νζεσ ι αναδυόμενεσ
αγορζσ και κα παρζχει υποςτιριξθ προσ τισ επιχειριςεισ ςτθν προςπάκειά τουσ για ςυμμετοχι ςε
περιφερειακζσ και διεκνείσ αλυςίδεσ αξίασ.
Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ανά πρόταςθ κα κυμαίνεται από 30.000 ζωσ
250.000 ευρϊ.
6. «Ενίςχυςθ του εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν και του εξοπλιςμοφ κεατρικϊν και
κινθματογραφικϊν αικουςϊν και αικουςϊν εικαςτικϊν τεχνϊν»
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά ςτθν ενίςχυςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ
κεατρικϊν και κινθματογραφικϊν αικουςϊν (που λειτουργοφν πριν από το 1990) κακϊσ και αικουςϊν
τζχνθσ.
Ο επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ανά πρόταςθ κα κυμαίνεται από 20.000 ζωσ
400.000 ευρϊ.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Θεςςαλονίκθσ :
Λζνα Μαραβζλια, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρθγόρθσ Καλαμακίδθσ, τθλ 2310 531000, εςωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Κοςμάσ Δελβενιϊτθσ, τθλ. 2310 531000, εςωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ Ακινασ:
Βαςίλθσ Δικαιοφλιασ, τθλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία πυράκου, τθλ. 2106569800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Αγρινίου:
Νίκοσ Μαςτρογιάννθσ, τθλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ Κεντρικισ Ελλάδασ:
Χριςτοσ Βαγενάσ, Σθλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
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11. Σο IV Business Angels Forum τον Απρίλιο ςτθν Ακινα

Νεοφυείσ επιχειριςεισ κα ζχουν
τθν ευκαιρία να παρουςιάςουν τα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια ςε Επιχειρθματικοφσ Αγγζλουσ και Επενδυτζσ
δθλϊνοντασ ςυμμετοχι ςτο Business Angels Forum ΙV που ςυνδιοργανϊνεται από τθν Ατλαντίσ
υμβουλευτικι και το Innovation Farm και κα πραγματοποιθκεί το άββατο, 8 Απριλίου 2017, ςτο Orange
Grove ςτθν Ακινα.
Σο παρόν forum αποτελεί τθ φυςικι ςυνζχεια τριϊν προθγοφμενων forums που ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία
και ζλαβαν χϊρα ςτθν Ακινα τον Δεκζμβριο του 2015 και τον Απρίλιο του 2016 αντίςτοιχα, και ςτθν
Θεςςαλονίκθ τον Νοζμβριο του 2016. Φιλοξζνθςαν ςυνολικά 48 νεοφυείσ ομάδεσ και πάνω από 20
επενδυτζσ, ενϊ ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων και μζχρι ςιμερα χρθματοδοτικθκαν ιδθ 5 επιχειριςεισ και
άλλεσ βρίςκονται ςε ςυηθτιςεισ με επενδυτζσ.
Σο Business Angels Forum IV είναι κλειςτι εκδιλωςθ και απευκφνεται ςε νεοφυείσ επιχειριςεισ που
αναηθτοφν χρθματοδότθςθ κακϊσ και ςε Επιχειρθματικοφσ Αγγζλουσ/ Επενδυτζσ που ενδιαφζρονται να
προχωριςουν ςε ςχετικζσ επενδφςεισ. Βαςικόσ ςτόχοσ του forum είναι θ παρουςίαςθ των επιχειρθματικϊν
ςχεδίων των ομάδων μπροςτά ςτο επενδυτικό κοινό και θ πρόςβαςθ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ, θ οποία κα
κυμαίνεται από 20.000€ ζωσ 500.000€. Θ παρουςίαςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων ςτουσ Επιχειρθματικοφσ
Αγγζλουσ/ Επενδυτζσ κα λάβει χϊρα ωσ ζνα pitching event, κατά τθ διάρκεια του οποίου κα υπάρξει
παρουςίαςθ των πιο ολοκλθρωμζνων επιχειρθματικϊν προτάςεων που κα επιλεγοφν για το ςκοπό αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο Business Angels Forum IV καλοφνται να υποβάλουν
ζωσ τισ 20/3/2017 το ςχετικό Pitch Deck παρουςίαςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (ppt), financial projections
(excel) και ζνα μονοςζλιδο executive summary (word), όλα ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Θ αποςτολι των
απαιτοφμενων αρχείων κα γίνει ςτθ διεφκυνςθ dimou@atlantisresearch.gr και θ καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι θ 20/3/2017.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και υποβολισ οι ενδιαφερόμενεσ
επιχειριςεισ καλοφνται να επικοινωνιςουν με τθν κα. Διμου Θλιάννα ςτο τθλζφωνο 2310 531000 (εςωτερικό
100) ι ςτθ διεφκυνςθ dimou@atlantisresearch.gr.
Σθν εκδιλωςθ αυτι υποςτθρίηουν οι ακόλουκοι φορείσ:
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12. Διθμερίδα για το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ
MED2014-2020 «BLUEMED»
τισ 13-14 Δεκεμβρίου 2016, εταίροι από 5 διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ
Μεςογείου πιραν μζροσ ςτθν εναρκτιρια ςυνάντθςθ του
Ευρωπαϊκοφ ζργου BLUEMED, που διοργανϊκθκε ςτθν Λάριςα από
τον κφριο εταίρο του ζργου, το Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τθσ
Περιφζρειασ Θεςςαλίασ.
Σο ζργο BLUEMED, τθρϊντασ παράλλθλα τισ αρχζσ τθσ προςταςίασ
των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων, ζχει ωσ ςτόχο να ςτθρίξει και να προωκιςει τθ βιϊςιμθ και
υπεφκυνθ ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ και τα νθςιά τθσ Μεςογείου.
Αυτό κα επιτευχκεί με το ςχεδιαςμό, τον ζλεγχο και το ςυντονιςμό Ενάλιων Αρχαιολογικϊν Χϊρων,
Καταδυτικϊν Πάρκων και Κζντρων Ευαιςκθτοποίθςθσ Γνϊςθσ (KACs) ζχοντασ ωσ κφριο ςτόχο τθν
αξιοποίθςθ και τθν προςταςία τθσ υποβρφχιασ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τθν
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και τθν ανάπτυξθ τθσ ελκυςτικότθτασ του τουριςμοφ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν παροχι ενόσ διεπιςτθμονικι πλάνου (που ςυμπεριλαμβάνει μοντζλα
διαχείριςθσ, ςυςτάςεισ πολιτικισ και καινοτόμεσ τεχνολογίεσ) ςτισ τοπικζσ / περιφερειακζσ αρχζσ για
τουσ Ενάλιουσ Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ, τα Καταδυτικά Πάρκα και τα Κζντρα Ευαιςκθτοποίθςθσ Γνϊςθσ
που κα αναπτυχκοφν ςτο Capo Rizutto, ςτον κόλπο Baia ,ςτον Δυτικό Παγαςθτικό / ποράδεσ και ςτο
Cavtat.
Επιπροςκζτωσ, ςτόχοι αποτελοφν θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον κλάδο τθσ κατάδυςθσ και θ
βελτίωςθ τθσ καταδυτικισ εμπειρίασ μζςω καινοτόμων υπθρεςιϊν και τεχνολογιϊν κατάδυςθσ, θ
προςζλκυςθ ενόσ ςθμαντικοφ μζρουσ του ολοζνα αυξανόμενου αρικμοφ των ατόμων που επιλζγουν τον
καταδυτικό τουριςμό, και να ειςαγάγει το ευρφτερο κοινό ςτθν υποβρφχια πολιτιςτικι κλθρονομιά, μζςω
τθσ 3D απεικόνιςθσ ςε εκκζςεισ μουςείων και ςτα KACs.
Τπεφκυνοι επικοινωνίασ:
Mάγδα Χατηι, τθλ 2310 531000, e-mail: chatzi@atlantisresearch.gr
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