
1. Προκήρυξη Γ’ Κύκλου Καθεστώτος Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων 

του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

 
 

Προκηρύχθηκε το νέο καθεστώς πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου Ν.4399/2016. Ειδικότερα, 

ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων κυρίως με 

επιχορήγηση, αλλά και με επιχορήγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό 

αυτών. 

Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές και μικρές, επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των επενδύσεων δύναται να 

κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, πρωτογενής παραγωγή και 

μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, 

camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας 

τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων και υπηρεσίες βιβλιοθηκών. 

 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η/10/2020 

 
Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η περιοχή που θα υλοποιηθεί 

η επένδυση και το αντικείμενο δραστηριότητας της επένδυσης. 

Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. 

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:  

 Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και  βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, 

θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.). 

 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). 

 Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.). 

 Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων 

οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας). 

 Η αγορά πάγιων  στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

 Η μισθοδοσία νέου προσωπικού. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων 

είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση 

και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα 

παρακάτω τηλέφωνα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr 

Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 
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                  2. Προκήρυξη E’ Κύκλου Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας 

του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

 
 

Προκηρύχθηκε ο E’ Κύκλος υποβολής προτάσεων στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του Αναπτυξιακού 

Νόμου Ν. 4399/2016. 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων με επιχορήγηση, επιχορήγηση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, φορολογική απαλλαγή ή συνδυασμό αυτών. 

Μπορούν να συμμετέχουν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ο προϋπολογισμός των 

επενδύσεων δύναται να κυμαίνεται από 100.000€ έως 50.000.000€, σε τομείς δραστηριότητας, όπως η μεταποίηση, 

πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τουρισμός (ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός 

ξενοδοχείων), θεματικός τουρισμός, camping, εφοδιαστικής αλυσίδας logistics, ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών 

διαδικτύου, υπηρεσίες λειτουργίας τουριστικών λιμανιών (μαρίνων) και υδατοδρομίων, δραστηριότητες μουσείων 

και υπηρεσίες βιβλιοθηκών. 

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται σε 55%, ανάλογα με διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι, 

το μέγεθος της υπό ένταξη εταιρείας, η περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση, καθώς και η μορφή ενίσχυσης 

(επιχορήγηση ή φορολογική απαλλαγή κ.α.). 

Η ιδία συμμετοχή είναι δυνατό να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό ή από ομολογιακό δάνειο. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η/10/2020 

Επιλέξιμες δαπάνες προς ενίσχυση είναι:  

 Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και  βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, 

θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες, κ.α.). 

 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κ.α.). 

 Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα, κ.α.). 

 Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων 

οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας). 

 Η αγορά πάγιων στοιχείων (κτίρια και εξοπλισμό) από μονάδες που έχουν διακόψει την λειτουργία τους. 

 Η μισθοδοσία νέου προσωπικού. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων 

είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση 

και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε 

στα παρακάτω τηλέφωνα. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης : 
Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000, εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  

Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr 
Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 
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3. Νέες Ευκαιρίες  και Προσθήκες του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016  

 

 
Οι προκηρύξεις των δύο καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου επανέρχονται δυναμικά καθώς αναθεωρούνται και 
απελευθερώνονται οι επενδύσεις στον τομέα της Πρωτογενούς Γεωργικής Παραγωγής.  
Άρετε ο περιορισμός των επενδυτικών σχεδίων του τομέα, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός των έργων να είναι δυνατό 
να υπερβεί τις 500.000€.  
Η παραπάνω τροποποίηση δίνει τη δυνατότητα σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο, να προβούν σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και  αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Πρωτογενούς Γεωργικής 
Παραγωγής, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητα του. 
 
Επιπλέον τα δύο νέα καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου, παρουσιάζονται ανανεωμένα με προσθήκες σε Νέους Επιλέξιμους 
Κωδικούς Δραστηριότητας, ανοίγουν τον επενδυτικό ορίζοντα της χώρας και αποτελούν ευκαιρία για νέες επενδύσεις τόσο 
στον κλάδο της Υγείας και της Κοινωνικής Μέριμνας, όσο και στο κλάδο του Αθλητισμού. 
 
 

 
Προστιθέμενοι Τομείς Δραστηριότητας  

 

 Στον τομέα αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας ενισχύονται οι κλάδοι: 

o Υπηρεσίες γηπέδων (4x4, 5x5 , κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ. 

o Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας). 

 Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για: 

o Την δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

o Την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία. 

 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η/10/2020 
 

 

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και 
επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Δαυιδόπουλος Θεοχάρης , 2310531000, εσωτ. 157, e-mail: davidopoulos@atlantisresearch.gr 

Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 
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4. Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων Προς Ενίσχυση στις Διατάξεις Ενίσχυσης του Γ’ 
Κύκλου προκήρυξης του Καθεστώτος «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 
 

 
Παραμένει ανοικτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ενίσχυση στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και 
ειδικότερα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». 
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/9/2020. 
 

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο καθεστώς, εντάσσονται επενδυτικά σχέδια για δαπάνες: 
 

 Κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του χώρου της μονάδας όπως: 
o Μηχανήματα παραγωγής 
o Βάσεις μηχανημάτων 
o Εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματιστικού ψύξης 
o Υποσταθμός 
o Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
o Αντλίες σωληνώσεις  
o Εξοπλισμός πυρόσβεσης και πυρασφάλειας 
o Γερανογέφυρες,  
o Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα  
o Εγκαταστάσεις καθαρισμού υγρών ή/και αερίων αποβλήτων,  

 Μεταφορικών Μέσων 
o Ανυψωτικά μηχανήματα 
o Κλαρκ 
o Περανοφόρα 
o Λοιπά μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας. 

 

Η ενίσχυση έχει μόνο τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 10% έως 55% ανάλογα 
με τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή, μεσαία, μεγάλη). 

 

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ύψος των 50.000€ για συνεταιρισμούς, 100.000€ για 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις, 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και 500.000€ για μεγάλες 
επιχειρήσεις. 

 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να πραγματοποιήσει 
το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, με τεχνική και 
επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Δαυιδόπουλος Θεοχάρης , 2310531000, εσωτ. 157, e-mail: davidopoulos@atlantisresearch.gr 

Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 
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5. «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»  
στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 

Στόχος της δράσης  
Η δράση «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» έχει βασικό στόχο την ενίσχυση έργων ερευνητικής 
ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στις δράσεις της: 

 Εφαρμοσμένης ή βιομηχανικής έρευνας 

 Πειραματικής Ανάπτυξης 

 Καινοτομίας ( αφορά μόνο ΜΜΕ) 
 
       Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου κυμαίνεται από 20.000 € έως 400.000 €, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε      
       18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης του έργου. 
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/9/2020  
 

 
Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής  

 Υφιστάμενες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους, οι οποίες  μέχρι 31/12/2018  έχουν κλεισμένη τουλάχιστον 
μια (1) διαχειριστική χρήση  

 Ομάδα επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους 

 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων 

 Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης 
γνώσεων ( Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι ή Δημοσιά Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα) 

 
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας  
Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά έναν ή περισσότερους από τους Τομείς Προτεραιότητας (RIS) που περιγράφονται 
παρακάτω: 

 Αγροδιατροφή 

 Δομικά υλικά  

 Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση  

 Τουρισμός 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  

 Τεχνολογίες ενέργειας 

 Τεχνολογίες περιβάλλοντος  

 Τεχνολογίες μεταφορών & Εφοδιαστικής αλυσίδα 

Εντάσεις ενισχύσεων 
Οι εντάσεις των ενισχύσεων ποικίλουν ανάλογα με τον τομέα δράσης και το μέγεθος των επιχειρήσεων: 

 Για Μεγάλες επιχειρήσεις: 
 Έως 65% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας 
 Έως 40% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης 

 Για Μεσαίες Επιχειρήσεις: 
 Έως 75% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας 
 Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης 
 Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας 

 Για Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις: 
 Έως 80% επιχορήγηση στην δράση της Βιομηχανικής/ Εφαρμοσμένης Έρευνας 
 Έως 60% επιχορήγηση στην δράση της Πειραματικής Ανάπτυξης 
 Έως 50% επιχορήγηση στην δράση της Καινοτομίας 

o  
Επιλέξιμες Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης 

 Δαπάνες ερευνητικού προσωπικού 

 Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού  

 Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσεις, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες συνδεδεμένες με το έργο 

 Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης) 

Επιλέξιμες Δαπάνες Καινοτομίας μόνο για ΜΜΕ 

 Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού 

 Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης 

 Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων έργων είναι σε θέση να 
πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου, 
με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000, εσωτ: 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr 
Μαγκλής Άγγελος,  2310 531000, εσωτ. 108, email: amaglis@atlantisresearch.gr 
Παΐσιου Μαρία ,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 

mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
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6.  Πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 
Παραμένει ανοικτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων για ενίσχυση στις διατάξεις του προγράμματος της 
«Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ μικρών Επιχειρήσεων». 
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η/11/2020. 
 

Το πρόγραμμα αποτελεί μία νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 65% του 
συνολικού προϋπολογισμού για την ενίσχυση δράσεων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.  
 
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.  
 
Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 
Αποκλειστικά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με τρεις (3) τουλάχιστον κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.  
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ κατά το έτος που προηγείται της υποβολής του 
επενδυτικού σχεδίου.  
Μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι επιλέξιμοι ΚΑΔ όπως ορίζονται στο Παράρτημα του Οδηγού.  
 
Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 €.  
Επιδοτείται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών και ισχύει ο περιορισμός του κανονισμού De Minimis.  
Το ύψος  της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.  
Η υποβολή των ηλεκτρονικών φακέλων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.   
 
Επιλέξιμοι Κλάδοι  
 

 Αγροδιατροφή/Βιομηχανία  
Τροφίμων 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Υλικά – Κατασκευές 

 Ενέργεια  Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Υγεία  Περιβάλλον  

 

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη 

λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding     

 Εγκατάσταση συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων  

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες – τεχνικές μελετών 

 Μεταφορικά μέσα 

 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό 

 

Κυριότερες Κατηγορίες Βαθμολογίας  

 Απασχόληση προσωπικού  

 Κερδοφορία τελευταίων χρήσεων  

 Κάλυψη Ίδιας Συμμετοχής 

 Επενδυτική πολιτική τελευταίων χρήσεων 

 
Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2018 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων 
είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση 
και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε 
στα παρακάτω τηλέφωνα. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 
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7.  «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 

Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 

 
 
 

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ρευστότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 

150.000.000 €. 

 
Στόχος της δράσης  

  Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ενισχύονται οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την             
πανδημία  του Covid-19 με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 9η/10/2020 
 

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Πολύ μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 

 Έχουν κάνει Έναρξη πριν από την 01/01/2019 

 Έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριοποιούνται με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους 

επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος τουλάχιστον από την 31/01/2020 

 Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης, ήτοι 03/09/2020 

 
Εντάσεις ενισχύσεων 
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο 

ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. 

 

Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων 

 Η ανάλωση του καταβληθέντος Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2021. 

 Η υποβολή του αιτήματος  Καταβολής-Πιστοποίησης ορίζεται στο διάστημα από 01/01/2021 μέχρι 31/03/2021. 

Κατά την επαλήθευση του αιτήματος, η επιχείρηση υποχρεούται να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων 

κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα της υποβολής του αιτήματος για την καταβολή του 

Κεφαλαίου Κίνησης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 

 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι αντικειμενικά. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση ένταξης διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος 

διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και διαχείριση παρόμοιων επενδυτικών σχεδίων 

είναι σε θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών κατά την υποβολή του φακέλου, τη διαχείριση 

και ολοκλήρωση του έργου με τεχνική και επιστημονική επάρκεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα 

παρακάτω τηλέφωνα. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000, εσωτ: 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 

Παΐσιου Μαρία,  2310 531000, εσωτ: 164, e-mail: paisiou@atlantisresearch.gr 

Δαυιδόπουλος Θεοχάρης, 2310531000, εσωτ. 157, email: davidopoulos@atlantisresearch.gr 
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