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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 Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο

και

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

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 47, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 17, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 115 25, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΟΝΔΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΒΟΥΤEΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810542700, FAX : 2810542760, email: infocrete @atlantisresearch.gr
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: info@atlantis.net.gr
ΧΑΛΚΙΔΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826
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1. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Υπομέτρο 4.2: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων
Δημοσιεύθηκε πρόσφατα τόσο το ΦΕΚ όσο και η ΚΥΑ που αφορά στην εφαρμογή και το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου
4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 50.000€
έως και 10.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό χρηματοδότησης έως και 90%.
Η στήριξη παρέχεται με την μορφή της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και να
χορηγηθεί προκαταβολή. Το Μέτρο απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγαλύτερες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Δράσεις και Δικαιούχοι
Δράση

Δικαιούχοι

4.2.1 Μεταποίηση,
εμπορία και ανάπτυξη με
τελικό προϊόν εντός του
Παραρτήματος Ι της
Συνθήκης για τη
Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) (γεωργικό προϊόν)

Όλες οι
επιχειρήσεις
(Εξαιρούνται
επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό
την μορφή
κοινωνίας,
εταιρίας αστικού
δικαίου και
κοινοπραξίες)

4.2.2 Μεταποίηση,
εμπορία και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με
τελικό προϊόν εκτός
Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ
(μη γεωργικό προϊόν)

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
(Εξαιρούνται
επιχειρήσεις που
λειτουργούν υπό
την μορφή
κοινωνίας,
εταιρίας αστικού
δικαίου και
κοινοπραξίες)

Επιλέξιμοι Κλάδοι


























Κρέας – πουλερικά - κουνέλια
Γάλα
Αυγά
Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
Ζωοτροφές.
Δημητριακά.
Ελαιούχα Προϊόντα
Οίνος.
Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
Ξύδι
Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
Ζυθοποιία
Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης
Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
Μονάδες πυρηνελαιουργείων
Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή
αμπελοοινικής προέλευσης
Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή
προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης
φυτών
Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα)
Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες
Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού

(τελικό προϊόν εντός Παραρτήματος Ι
(τελικό προϊόν εκτός
της ΣΛΕΕ):
Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ):
Επαγγελματίες
 Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
 Παραγωγή αποσταγμάτων,
Αγρότες
ποτών από οπωροκηπευτικά ή
 Γάλα.
(ατομικές
αμπελοοινικής προέλευσης
 Αυγά.
επιχειρήσεις)
 Ζυθοποιία
 Σηροτροφία – σαλιγκάρια.
(Δύνανται να
 Μονάδες μεταποίησης
 Ζωοτροφές.
4.2.3 Μεταποίηση,
μεταποιούν
γεωργικών προϊόντων για την
 Δημητριακά.
εμπορία και ανάπτυξη
εκτός από την
παραγωγή προϊόντων
 Ελαιούχα προϊόντα
γεωργικών προϊόντων
α’ ύλη που
κοσμετολογίας και διατροφής
από επαγγελματίες
 Άνθη.
προέρχεται από

Παραγωγή αιθέριων ελαίων
αγρότες με τελικό προϊόν
 Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
τη δική τους

Επεξεργασία προίόντων
εντός και εκτός του
 Οίνος – Αμπελουργία.
εκμετάλλευση,
κυψέλης
παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ
 Οπωροκηπευτικά,
και α’ ύλη που
 Επεξεργασία καπνού

Ακρόδρυα,
προέρχεται από
 Ξηροί καρποί
άλλες γεωργικές
 Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
εκμεταλλεύσεις
 Ξύδι
)
 Μέλι και επεξεργασία προϊόντων
κυψέλης
Σημειώνεται ότι δεν ενισχύονται προβληματικές επιχειρήσεις, αιτήσεις που αφορούν σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός
ζωοτροφών, αιτήσεις που αφορούν στην μεταποίηση ως α’ ύλη μη γεωργικών προϊόντων, αιτήσεις που αφορούν σε λιανικό
εμπόριο.
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Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα
επενδυτικά
σχέδια
που
ενισχύονται
περιλαμβάνουν:
1. Ιδρύσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών
χώρων
2. Εκσυγχρονισμούς
μονάδων
παραγωγής
και
αποθηκευτικών χώρων
3. Επεκτάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών
χώρων
4. Μετεγκαταστάσεις
μονάδων
παραγωγής
και
αποθηκευτικών χώρων
5. Συγχωνεύσεις μονάδων
6. Μονάδες διαχείρισης προϊόντων

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή
βελτίωση της ακίνητης περιουσίας
2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
4. Αγορά καινούριων οχημάτων
5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από
αρμόδιους οργανισμούς
6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον
εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών
και συμβούλων.
8. Άυλες δαπάνες
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την περίληψη εδώ ή να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
εταιρείας μας www.atlantisresearch.gr ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα είναι στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, e-mail: 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κρήτης :
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr

2. Ανακοίνωση Νέων Ευνοϊκών Ρυθμίσεων για τα Επενδυτικά Σχέδια των Νόμων
3299/2004 & 3908/2011
Με τις παρακάτω ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα επενδυτικά σχέδια με σημαντικό βαθμό υλοποίησης να
τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης και να ολοκληρωθούν ομαλά.
Α. Νέα καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών της επένδυσης για τη χορήγηση παράτασης
της προθεσμίας ολοκλήρωσης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/04, στο αίτημα παράτασης που δικαιούνται να
υποβάλλουν έως τις 30 Ιουνίου 2017, δύνανται να συμπεριλάβουν και παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης
και πέραν της 31ης Μαρτίου 2017 που έχει ορισθεί νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ολοκλήρωσής τους, και
έως την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής (30-6-2017).
Β. Ρυθμίσεις για την τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου καθώς και του φυσικού αντικειμένου της
επένδυσης.
Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 – η προϋπόθεση της
υλοποίησης του 50% του οικονομικού αντικειμένου για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας
ολοκλήρωσης αφορά και στις περιπτώσεις του τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα περιέχεται σε
υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης, και όχι μόνο του αρχικά εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής.
Τα υποβαλλόμενα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής
δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως 25% θα γίνονται αυτοδίκαια δεκτά εφ’ όσον πληρούνται οι λοιποί όροι
του νόμου. Τα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής
δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% θα γίνονται δεκτά μετά την εξέταση του αιτήματος
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό που
προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης.
Η υλοποίηση του 50% του οικονομικού αντικειμένου θα αναφέρεται στο τελικό τροποποιημένο κόστος. Αιτήματα
μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Μαραβέλια Λένα, 2310 531000, εσωτ. 140, email: maravelia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail:bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 2106563800, email: spyrakou@atlantisresearch.gr
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3. Παράταση Υποβολής Προτάσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 “Ενισχύσεις
Μηχανολογικού Εξοπλισμού” και “Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους” καθώς ορίστηκε νέα καταληκτική
ημερομηνία η 31/5/2017 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός τους.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να λάβετε την σχετική περίληψη εδώ ή να επισκεφθείτε τον
ιστότοπο της εταιρείας μας www.atlantisresearch.gr ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω στελέχη που θα
βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Λένα Μαραβέλια, 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης, 2310 531000, εσωτ. 157, e-mail: 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κρήτης :
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr

4. Φορολογική Απαλλαγή Δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
Σύμφωνα με το άρθρο 22α Ν.4172/2013, οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες
κατά ποσοστό 30 % . Η έκπτωση του 30% των δαπανών θα διενεργείται εξωλογιστικά από τα καθαρά
κέρδη της επιχείρησης.
Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, προκειμένου να προσαυξηθούν κατά 30%, θα αποσβεσθούν
ισόποσα στα επόμενα 3 έτη από την πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών.
Πρέπει συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης η επιχείρηση να υποβάλλει και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας
και Θρησκευμάτων, για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών θα διενεργείται εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών.
Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρος των υπό εξέταση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, η
επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την
επίδοση της απορριπτικής απόφασης χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει εμπειρία από το 1992 σε θέματα τεκμηρίωσης έργων έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ετοιμασία και τεκμηρίωση των
σχετικών δαπανών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
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5. 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 και κυρίως μεταποιητικών 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.
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.
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
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 ενέργειας: 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.
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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 της επιχείρησης: 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.
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
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6. Οι σημαντικότερες αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για την Εξωδικαστική Ρύθμιση
Οφειλών Επιχειρήσεων
Σημαντικές αλλαγές προωθούνται στο τελικό Σχέδιο Νόμου που αφορά στην Εξωδικαστική Ρύθμιση
Οφειλών Επιχειρήσεων και το οποίο έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή για ψήφιση.
Οι σημαντικότερες αλλαγές που έχουν γίνει στο αρχικό κείμενο ύστερα από διαβούλευση με τους
θεσμούς είναι οι εξής:
1. Οφειλές επιχείρησης η οποία μεταβιβάζεται / πωλείται.
Εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από
διαδοχή επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα.
2. Οφειλές προς ΟΤΑ
Εντάσσονται πλέον στη ρύθμιση και οι οφειλές προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Κριτήρια επιλεξιμότητας εταιριών με απλογραφικό σύστημα
Οι οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνονται επιλέξιμοι για υπαγωγή στην
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης
(αντί για «καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων» που αναγράφονταν πριν).
4. Δεν εξαιρούνται πιστωτές που κατέχουν >85% των οφειλών μιας επιχείρησης
Επιτρέπεται πλέον η υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και στην
περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων
μιας επιχείρησης. Σε τέτοια περίπτωση η αίτηση υπαγωγής προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για
διμερή διαπραγμάτευση ενώ το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζονται
ως δύο πιστωτές. Στη συνέχεια ο πιστωτής πρέπει να ενημερώσει την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία προώθησης της αίτησης, για
την επίτευξη ή μη συμφωνίας με τον οφειλέτη.
5. Κατάλογος πιστωτών συν-οφειλετών
Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλετών (π.χ. εγγυητών) υποβάλλεται και για αυτούς, κατά την αίτηση,
κατάλογος των πιστωτών τους με πλήρη στοιχεία.
6. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
Υποβάλλονται πλήρη στοιχεία ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες
μετά την 1/1/2012 (αντί της 1/1/2011).
7. Διαγραφή τόκων υπερημερίας τραπεζών
Προσδιορίζεται πλέον ότι (ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη) μπορεί να
διαγραφεί έως και το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
8. Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Προσδιορίζεται πλέον ότι (ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη) μπορεί να
διαγραφεί έως ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από
τη φορολογική διοίκηση και έως ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
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9. Ρύθμιση οφειλών ΦΠΑ, ΦΜΥ και Εγγυήσεων Ελληνικού Δημοσίου
Επιτρέπεται πλέον και η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά, α) φόρο
προστιθέμενης αξίας, β) παρακρατούμενους φόρους και γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που
έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου – τα οποία εξαιρούνταν πριν.
10. Αποπληρωμή οφειλών προς Δημόσιο
Απαγορεύεται α) η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις
(ανεξαρτήτως ύψους οφειλής), β) η τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά
διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα, γ) η καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50)
ευρώ, δ) η παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και ε) η
ικανοποίηση απαιτήσεών του Δημοσίου με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.
Υπηρεσίες ΑΤΛΑΝΤΙΣ Advisory Services
Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας το Τμήμα Advisory Services της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
μπορεί να αναλάβει με σημαντικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας λόγω της μεγάλης της έως τώρα εμπειρίας
στη διαχείριση και αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων τα παρακάτω:
1. Έλεγχο επιλεξιμότητας.
2. Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Βιωσιμότητας της Επιχείρησης το οποίο θα αποτυπώνει τις
πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης χρεών.
3. Διαμόρφωση επιλογών αναδιάρθρωσης χρέους που ισοσκελίζουν μελλοντικές χρηματοροές με
τις αντίστοιχες υποχρεώσεις υπό ένα αναδιαρθρωμένο χρέος που θα είναι και βιώσιμο.
4. Σύνταξη της πιο κατάλληλης πρότασης ρύθμισης οφειλών προς τους οφειλέτες με βάση τις
πραγματικές δυνατότητες, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του Συντονιστή.
5. Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, σύνταξη και υποβολή της απαραίτητης αίτησης
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ ή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στους αρμόδιους φορείς
μέχρι να δημιουργηθεί η σχετική ιστοσελίδα.
6. Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαπραγματευτικών θέσεων και στρατηγικής. Δημιουργία
κατάλληλης διαπραγματευτικής στρατηγικής.
7. Υποστήριξη στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με τον Συντονιστή και τους πιστωτές.
8. Υποστήριξη για την αξιολόγηση της οριστικής συμφωνίας με τους πιστωτές και τη ρύθμιση της
οφειλής.
9. Υποστήριξη στους νομικούς συμβούλους για την ολοκλήρωση των συσχετιζόμενων εγγράφων με
την αναδιάρθρωση χρέους.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας η ομάδα του Τμήματος Advisory Services είναι στη διάθεσή σας για
να σας επιλύσει οποιαδήποτε τυχόν απορία έχετε. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη του
Σχέδιου Νόμου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων εδώ ή να επισκεφθείτε τον
νέο ειδικά σχεδιασμένο και εξιδεικευμένο ιστότοπο αναφορικά με το ανωτέρω θέμα www.daneiasos.gr
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 :
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810542700, Fax: 2810542760, email: infocrete@atlantisresearch.gr
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7. Διοργάνωση Ημερίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΗΠΕΙΡΟΥ για την ενημέρωση θεμάτων αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό
Ρύθμισης Επιχειρηματικών Οφειλών»

Στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Επιχειρηματικών
Οφειλών» η Ατλαντίς Συμβουλευτική Δυτικής Ελλάδας-Ηπείρου διοργανώνει την Τετάρτη 3 Μαΐου
και ώρα 18:30 στο Ξενοδοχείο Imperial στο Αγρίνιο (http://www.agrinioimperial.gr/gr/) ενημερωτική
ημερίδα.
Ο κ. Νάρκισσος Γεωργιάδης, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής της ημερίδας, θα αναλύσει το
νομοσχέδιο και συγκεκριμένα:




Θα αναλύσει ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Θα αναλύσει ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν.
Θα παρουσιάσει τη διαδικασία που θ’ ακολουθηθεί για την ρύθμιση μέσω του επικείμενου
νόμου.

Επιπλέον στην ημερίδα θ’ αναλυθούν και οι εναλλακτικές λύσεις που έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες
επιθυμούν να διαπραγματευτούν με τις Τράπεζες, πέρα από τα πλαίσια του παραπάνω νομοσχεδίου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Νάσος Γεωργιάδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 139, e-mail: georgiadis@atlantisresearch.gr
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8. Απολογισμός του Business Angels Forum IV

Δεκατέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους
σχέδια σε Επιχειρηματικούς Αγγέλους και Επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τη συμμετοχή
τους στο Business Angels Forum ΙV που συνδιοργανώθηκε από την Ατλαντίς Συμβουλευτική και το
Innovation Farm στη προ-θερμοκοιτίδα Orange Grove στις 8 Απριλίου στην Αθήνα.
Ένας πρωτόγνωρα υψηλός αριθμός από συμμετέχοντες αγγέλους επενδυτές (Business Angels),
εκπροσώπους από funds και άλλους θεσμικούς επενδυτές έδωσε το παρόν στο Business Angels Forum
IV. Επιπλέον, η ζωντανή μετάδοση προσέλκυσε συνολικά πάνω από 670 επισκέπτες και 15 full
livestreaming viewers από δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και
μεμονωμένους επενδυτές. Ήδη έχει εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών για «επόμενα ραντεβού»
(second dates). Οι ομάδες που παρουσίασαν στο Business Angels Forum IV ήταν οι: Bio2CHP, Callibrie,
Carlito, Cyclefi, Easyexports, Elioplus, Freshtrips, Geotag Aeroview, I- Board, Lighthouse, Metabio,
Moodgems, Tactical, Tesibit.
Οι συμμετέχουσες ομάδες εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα του Forum καθώς ήδη προετοιμάζονται για τις επόμενες συναντήσεις με τους
επενδυτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση μετά από επικοινωνία τους
με την κα. Δήμου Ηλιάννα στο τηλέφωνο 2310 531000 (εσωτερικό 100) ή στη διεύθυνση
dimou@atlantisresearch.gr.
Το Business Angels Forum IV υποστήριξαν και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα οι ακόλουθοι φορείς:
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