
ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ   

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης στον Επενδυτικού Νόμο 

4399/2016, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Ο Νέος Αναπτυξιακός φέρνει ενισχύσεις έως και 80% με την μορφή της 1) επιχορήγησης, 2) της φοροαπαλλαγής 

3) ή/και επιδότησης leasing, 4) της επιδότησης του κόστους δημιουργημένης απασχόλησης και 5) της 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, η τελευταία αφορά μόνο το καθεστώς «Νέο Eπιχειρείν».  

Κύριες Αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

 13 Νέα Θεματικά Καθεστώτα Ενισχύσεων:  

 Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων 
 Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 
 Νέο Επιχειρείν 
 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
 Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία 
 Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία 
 Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα 
 Επιχειρηματική εξωστρέφεια 
 Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων 
 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
 Μεγάλες επενδύσεις 
 Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας 
 Επιχειρηματικότητα 360ο 

 

 Διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων  

Ειδικότερα, εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται 

αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής 

αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η 

διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από 

το Μητρώο Ορκωτών - Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.  

 Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων  

Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την τρέχουσα περίοδο 2022-2027 παρουσιάζονται 

αυξημένες κατά 5-25% συγκριτικά με τα ποσοστά της προηγούμενης περιόδου. Σύμφωνα με τον νέο Χάρτη 

Περιφερειακών Ενισχύσεων, ο οποίος θα ισχύει από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2027, οι εντάσεις των ενισχύσεων 

διαμορφώνονται ως εξής:   

 

Περιοχές 

(NUTS 3) 

Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές & Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Βορείου Αιγαίου 50% 60% 70% 

Νοτίου Αιγαίου  30% 40% 50% 

Κρήτης  40% 50% 60% 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  50% 60% 70% 

Κεντρικής Μακεδονίας 50% 60% 70% 



Δυτικής Μακεδονίας 40% 50% 60% 

Ηπείρου 50% 60% 70% 

Θεσσαλίας 50% 60% 70% 

Ιονίων Νήσων  40% 50% 60% 

Δυτικής Ελλάδας 50% 60% 70% 

Ευρυτανίας 50% 60% 70% 

Στερεάς Ελλάδας 40% 50% 70% 

Πελοποννήσου  40% 50% 70% 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35% 

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, 

Πειραιάς/ Νήσοι 

25% 35% 45% 

 

Επιπρόσθετα, μόλις τεθεί σε εφαρμογή το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Κανονισμού 

για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ελλάδα θα κοινοποιήσει, όπως έχει τη δυνατότητα, στην Επιτροπή 

τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων με προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης 

για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης, με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως 

και 80% για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις. 

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

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.ά.). 

 Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.). 

 Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.). 
 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. 
 Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
 Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
 Δαπάνες για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. 
 Δαπάνες Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
 Δαπάνες για Διαδικαστική και Οργανωτική Καινοτομία για Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.  
 Δαπάνες για την Προστασία του Περιβάλλοντος. 
 Δαπάνες για Μέτρα Ενεργειακής Απόδοσης. 
 Δαπάνες για  Συμπαραγωγή Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης από ΑΠΕ. 
 Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. 
 Δαπάνες για Εγκατάσταση Αποδοτικών Συστημάτων Τηλεθέρμανσης και Τηλεψύξης. 
 Δαπάνες για Αποκατάσταση  Μολυσμένων Χώρων. 
 Δαπάνες για Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων. 
 Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση. 
 Δαπάνες για Συμμετοχή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εμπορικές Εκθέσεις. 
 Επενδυτικές Δαπάνες για Εργαζόμενους σε Μειονεκτική Θέση. 

 
 

Ενισχυόμενοι Κλάδοι 

 

Συγκεκριμένα ενισχύονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 Πρωτογενής Γεωργική Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων.  



 

 Κλάδος ορυχείων και Λατομείων: άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξη 

μεταλλευμάτων και υποστηρικτικές δομές εξόρυξης. 

 Μεταποίηση. 

 Τουρισμός & Αθλητισμός: ανέγερση ή και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, 

θεματικός τουρισμός, camping, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, επενδύσεις εγκαταστάσεων 

Aγροτουρισμού ή Οινοτουρισμού (clusters), ξενώνες φιλοξενίας, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά 

πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, spa, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, 

κολυμβητήρια, ορειβατικά καταφύγια και αυτοκινητοδρόμια). 

 Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων: Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της 

αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών και υδατοδρόμιων,  

υπηρεσίες στάθμευσης, καθώς και ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες. 

 Ανάπτυξη λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα: δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος όπως Στέγη 

Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και οίκων ευγηρίας, καθώς και  δημιουργία κέντρων 

αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

 Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών, Βίντεο και Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων, 

Ηχογραφήσεις και Μουσικές Εκδόσεις 

 Λοιπές δραστηριότητες: υπηρεσίες σιδερωτηρίου ρούχων, υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίου 

 

 

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 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 

των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

 

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

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

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:paisiou@atlantisresearch.gr


 
 
 

 

ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027 

 
«Πράσινο φως» έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η Δημόσια Δαπάνη του Νέου ΕΣΠΑ, 
το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022, αποτελείται από 20,9 δις της Ενωσιακής συμμετοχή και 5,3 δισ. ευρώ 
από εθνική συνεισφορά, ήτοι 26,2 δις ευρώ. Το νέο ΕΣΠΑ θα συνοδεύεται από κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στον σχεδιασμό 
και την αρχιτεκτονική, συγκριτικά  με το ολοκληρωμένο Πλαίσιο 2014-2020 αλλά και όσα προηγήθηκαν αυτού .   
 
Κατανομή πόρων 
Η νέα δομή του ΕΣΠΑ αναμένεται να περιλαμβάνει τα εξής επιχειρησιακά προγράμματα: 
 

 Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα – 3,8 δις  
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει με σχεδόν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, στοχεύσεις και δράσεις, κυρίως για τη 
στήριξη της Επιχειρηματικότητας. 

 Ανθρώπινο Δυναμικό-Καταρτίσεις-Εκπαίδευση-Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης- 4,1 δις  
Περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που θα καλύπτει τόσο τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας όσο 
και του Υπουργείου Παιδείας. 

 Ψηφιακός μετασχηματισμός – 943 εκατ. 
Αποτελεί προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ψηφιακές δράσεις.  

 Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση- 1,6 δις 
Σημαντική αλλαγή με το παρελθόν αποτελεί η δημιουργία ειδικού ΕΠ για την αντιμετώπιση συνεπειών της 
απολιγνιτοποίησης. 

 Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας)- 4,3 δις 
Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση του περιβάλλοντος από τις υποδομές 
αλλά και παράλληλα η ένταξη της ενότητας της πολιτικής προστασίας σε αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα 
καλείται να χρηματοδοτήσει ενεργειακές και περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και δράσεις αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της. 

 Μεταφορές- 2,2 δις 
Στη συγκεκριμένη ενότητα θα ενταχθούν όλα τα έργα υποδομών- δημόσια έργα όπως οδοποιία, σιδηροδρομικές και 
αεροπορικές μεταφορές, λιμάνια κλπ. 

 Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα- 519,64 εκατ. 

 Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων - 504 εκατ. ευρώ. 
 

Επίσης, αναμένεται η απορρόφηση 8,1 δις ευρώ από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ειδικότερα 
προβλέπεται η εξής κατανομή πόρων: 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 639 εκατ. ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας 1,44 δισ. ευρώ, Θεσσαλίας  554 εκατ. ευρώ, 
Ηπείρου  426 εκατ. ευρώ, Δυτικής Ελλάδας  628 εκατ. ευρώ, Δυτικής Μακεδονίας  394 εκατ. ευρώ, Στερεάς Ελλάδας  426 
εκατ. ευρώ, Πελοποννήσου  410 εκατ. ευρώ, Ιονίων Νήσων  288 εκατ. ευρώ, Βορείου Αιγαίου  394 εκατ. ευρώ, Κρήτης  565 
εκατ. ευρώ, Αττικής  1,617 δισ. ευρώ και Νοτίου Αιγαίου  285 εκατ. ευρώ. 
  
Απλοποίηση διαδικασίας πληρωμών 
Σε πιο απλή και σύντομη φιλοδοξεί να μετατρέψει τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θέτοντας όρια ως προς τα ποσά, για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας, αλλά και συγκεκριμένο εύρος χρόνου εντός του οποίου θα αποδίδονται οι ενισχύσεις. 
Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι της 10 Ιανουαρίου προβλέπεται η προσκόμιση 
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή πράξεων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. 
 
Επιπλέον, ορίζεται ότι το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των έργων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ δεν υπόκειται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το 
Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους 
Δημόσιους φορείς. 

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 επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

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

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

https://www.naftemporiki.gr/k/espa-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1
https://www.naftemporiki.gr/k/espa-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1
http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearh.gr
mailto:paisiou@atlantisresearch.gr


 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 2.0 

 

Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 

σκοπεύει να οδηγήσει σε έναν θεμελιώδη οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό για την χώρα μας,  

επιδρώντας καταλυτικά στην οικονομική δραστηριότητα, στις τεχνολογίες και στους θεσμούς. Ο στόχος που έχει 

τεθεί από την κυβέρνηση είναι η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και η δημιουργία 180.000-200.000 νέων 

θέσεων εργασίας έως το 2026.  

 

Οι επιχορηγήσεις του σχεδίου Ελλάδα 2.0 ανέρχονται σε 18,2 δις ευρώ και υπολογίζεται να κινητοποιήσουν 

συνολικά 25,6 δις ευρώ. Οι βασικοί πυλώνες, στους οποίου κατανέμονται οι πόροι είναι οι εξής: 

 Πράσινη Μετάβαση – 6,03 δις ευρώ. 

 Ψηφιακή Μετάβαση – 2,14 δις ευρώ. 

 Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική προστασία) –  5,21 δις ευρώ. 

 Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός οικονομίας – 4,82 δις ευρώ. 

 

Στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0  πρόκειται να εκταμιευθούν ευνοϊκά δάνεια ύψους 12,72 δις ευρώ, τα οποία 

θα χρηματοδοτήσουν ιδιωτικές επενδύσεις και αναμένεται να κινητοποιήσουν 31,8 δις ευρώ.  

 

Η καινοτομία του νέου μοντέλου αξιοποίησης των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί η χορήγηση των 

κεφαλαίων προς τον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες, και όχι από το κράτος.  Με βάση τον σχεδιασμό του 

Ταμείου πρόκειται να διαμορφωθούν  τρία κανάλια διανομής δανείων για επενδύσεις άνω του 1 εκ. Ευρώ. 

 Οι εμπορικές τράπεζες: χρηματοδότηση  μικρών, μεσαίων και μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων. 

 Τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:  όπως η EBRD, τα οποία θα χρηματοδοτούν μεσαίες και μεγάλες 

επενδύσεις 

 Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων: Δημιουργία Fund-of-Funds (FoF) για τη χρηματοδότηση 

μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου στοχεύοντας στις πιο δυναμικές και ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και τομείς. 

 

Η ενίσχυση θα παρέχεται υπό μορφή χαμηλότοκου δανείου (με επιτόκιο περίπου 0,35%) για ύψος 50% της 

επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο 50% θα χρηματοδοτείται κατά 30% από τραπεζικό δανεισμό και κατά 20% από ίδια 

κεφάλαια του επενδυτή. 

 

Η σπουδαιότητα και κρισιμότητα του σχεδίου Ελλάδα 2.0 αποτυπώνεται στα εξής σημεία: 

 Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και τις επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026, 

γεγονός το οποίο σηματοδοτεί και την ταχύτατη απορρόφηση των πόρων. 

 Η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων, μέσω της χρήσης δανείων του Ταμείου 

Ανάκαμψης με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές 

επενδύσεις, αλλά και δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ. 

 Ο συνδυασμός επενδύσεων που προσδίδουν μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και μεταρρυθμίσεων 

που προσδίδουν αποτελεσματικότητα και προοπτική. 

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 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω 

των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

 

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

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

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:paisiou@atlantisresearch.gr


 
 

Φορολογική Απαλλαγή Δαπανών Επιστημονικής & Τεχνολογικής 
Έρευνας 

 

Δημοσιεύθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, την 26η/7/2021,  τα έντυπα και το σχετικό 
ενημερωτικό υλικό για την υποβολή αιτήσεων έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για τη χρήση του 
ευεργετήματος της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 4172/2013. 
  
Με την δημοσίευση του Ν.4712/2020, τροποποιείται το άρθρο 22Α του Ν4172/2013 με αποτέλεσμα οι δαπάνες 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της 
τεχνολογικής έρευνας να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής 
τους προσαυξημένες, σε εκατό τοις εκατό (100%). 
 
Ουσιαστικά το ευεργέτημα της φορολογικής απαλλαγής λειτουργεί σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα. Έστω ότι μία 
επιχείρηση τεκμηρίωσε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής  έρευνας για το έτος 2021, αξίας 100.000€. Η εταιρεία 
εγγράφει τις δαπάνες κανονικά ως έξοδα και υποβάλει σχετικό φάκελο τεκμηρίωσής τους στη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) πριν την υποβολή της δήλωσης εισοδήματός της. Η επιχείρηση κατά την σύνταξη και υποβολή 
της φορολογικής δήλωσης προσθέτει στα έξοδα της το 100% των 100.000€, ήτοι 100.000€ επιπρόσθετων εξόδων για τα 
οποία θα απαλλαχθεί από τον σχετικό φόρο εισοδήματος. Σε περίπτωση μερικής ή μη έγκρισης των δαπανών που 
δηλώνει η εταιρεία από την Γ.Γ.Ε.Τ., τότε η εταιρεία μπορεί να υποβάλει διορθωτική δήλωση στην εφορία εντός μηνός, 
χωρίς  την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων. 
 
Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης, απαιτείται η επιχείρηση να υποβάλει και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Θρησκευμάτων για την 
έγκριση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά, η επιχείρηση 
ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση 
ελέγχου για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή 
ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. 
 
Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, 
ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιθείσες δαπάνες αφορούν δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η 
πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε 
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές 
δαπάνες έχουν εγκριθεί. 
 
Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και εταιρείες οι οποίες παρουσιάζουν φορολογικές ζημίες, αφού διαθέτουν 5 έτη να 
μεταφέρουν τη φορολογία επί των μελλοντικών κερδών που θα δημιουργήσουν. 
 
Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε μαζί μας την τρέχουσα χρονική περίοδο ώστε να διαμορφώσουμε την 
τεκμηρίωση ερευνητικών έργων στην εταιρεία σας και να ετοιμάσουμε έγκαιρα τον φάκελο που απαιτείται. 
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε διαθέτει πολυετή εμπειρία από το 1992 σε θέματα τεκμηρίωσης έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και αποτελεί την μοναδική εταιρεία που έχει αξιολογήσει ανελλιπώς από το 1990 
μέχρι σήμερα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για το σύνολο των ερευνητικών και τεχνολογικών 
προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει στην ελληνική επικράτεια και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαμόρφωση και 
υποστήριξη της τεχνολογικής στρατηγικής των Ελληνικών επιχειρήσεων και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην 
ετοιμασία και τεκμηρίωση των σχετικών δαπανών.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των 
ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης, 2310 531000 e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr Μαγκλής 
Άγγελος , 2310531000 email: amanglis@atlantisresearch.gr 

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearh.gr
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr


 
 

Προετοιμάστε  έγκαιρα και κατάλληλα  την επιχείρησή σας για άντληση αναπτυξιακών 

χρηματοδοτήσεων 

 

Στην Ελλάδα διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ευοίωνο πλέγμα από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία 
δύναται να συνδυαστούν και να βοηθήσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε βιομηχανικής, τεχνολογικής 
και παροχής υπηρεσιών επιχείρησης ασχέτου ηλικίας και μεγέθους.  

Σε αυτά τα εργαλεία συμπεριλαμβάνονται ο Αναπτυξιακός Νόμος, λοιπά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, 
Ελληνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το EIC Accelerator, το Ταμείο Ανασυγκρότησης, οι 
Στρατηγικές Επενδύσεις, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης , ειδικές μορφές δανειοδότησης  από τράπεζες με 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή/και επιδότηση επιτοκίου και άλλους  ευνοϊκούς όρους, είσοδος στην 
εναλλακτική αγορά καθώς και ιδιωτικά θεσμικά κεφάλαια.  

Ειδικά στην τελευταία κατηγορία όλο και περισσότερα ελληνικά κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 
ή/και family offices έχουν δημιουργηθεί ή δημιουργούνται τα οποία αναζητούν συνεχώς ελληνικές 
μεταποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για να τοποθετηθούν. Το πρόβλημα είναι ότι οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί μία προετοιμασία δύο με 
τρία χρόνια για την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής, την προετοιμασία του μεσομακροπρόθεσμου 
επιχειρηματικού σχεδίου, τη δημιουργία electronic data rooms, την προετοιμασία για due dilligence, κ.ά.  

Σε όλα τα παραπάνω η  Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ μπορεί να αποτελέσει τον στρατηγικό σας σύμβουλο, ο 
οποίος δύναται να ακούσει τις πραγματικές ανάγκες των μετόχων και να προετοιμάσει κατάλληλα την 
επιχείρησή σας ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες οι οποίες 
παρουσιάζονται με τον πλέον βέλτιστο τρόπο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Μαγκλής Άγγελος ,  2310 531000, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr 

Χαρπίδης Βασίλης ,  2310 531000, e-mail: charpidis@atlantisresearch.gr  

mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:charpidis@atlantisresearch.gr


 

   

Χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance) 
 
Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω ESG κριτηρίων (Environment, Social, 
Governance). Το ESG  αποτελεί ένα σύνολο περιβαλλοντικών, κοινωνικών παραμέτρων και παραμέτρων διακυβέρνησης 
που διέπουν τις λειτουργίες ενός οργανισμού και επηρεάζουν τόσο τον ίδιο τον οργανισμό όσο και το κοινωνικό σύνολο. 
 
Γιατί με αφορά το ESG 

 
Το ESG δεν αποτελεί απλά μια πράξη εταιρικής υπευθυνότητας και μια καλή πρακτική. Το ESG αποτελεί πλέον βασικό 
κριτήριο αξιολόγησης βιωσιμότητας μιας εταιρείας ή ενός επενδυτικού σχεδίου. Ήδη, προτάσεις χρηματοδότησης προς 
όργανα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αξιολογούνται βάσει της συμμόρφωσης τους στα 
κριτήρια ESG.   
 
Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και στην Ελλάδα με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν ήδη προχωρήσει στην παροχή 
χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας. Την ίδια τάση θα ακολουθήσουν και 
τα εθνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το νέο ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος, εντάσσοντας το ESG ως 
κριτήριο αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων. Στον ιδιωτικό τομέα, αρκετές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις 
επιλέγουν πλέον τους προμηθευτές τους βάσει της εναρμόνησης τους με το ESG. 

 
Αναμενόμενα Οφέλη  
 
Η ένταξη των ESG παραμέτρων στη λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού έχει τα παρακάτω οφέλη: 

 απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

 προσέλκυση επενδύσεων /χρηματοδοτήσεων 

 μείωση κόστους παραγωγής/λειτουργίας 

 ανάπτυξη/διεύρυνση πελατολογίου  

 ενίσχυση στρατηγικής μάρκετινγκ και εταιρικής ταυτότητας 
 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, περιβάλλοντος και βιώσιμης 

ανάπτυξης είναι σε θέση να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της επιχείρησης ή 

του οργανισμού σας στα κριτήρια ESG, αναλαμβάνοντας: 

 να αξιολογήσουμε την ετοιμότητά σας στο ESG. 

 να εκπονήσουμε Ανάλυση Ουσιαστικών Θεμάτων (materiality analysis) και Ανάλυση Ρίσκου,   αναδεικνύοντας τα 

πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζετε καθώς και τους σχετικούς κινδύνους. 

 να καταρτίζουμε κατάλληλες μεθοδολογίες και δείκτες παρακολούθησης επίδοσης στο ESG ανάλογα με το είδος της 
επιχείρησή σας. 

 τον εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης της επιχείρησής σας στο ESG (internal auditing). 

 να συνθέσουμε την Έκθεση ESG Απολογισμού σας. 

 να χτίσουμε το Στρατηγικό Πλάνο δράσεων για τη βελτίωση των επιδόσεων σας. 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας 

και να σας προτείνουμε τρόπους που θα σας βοηθήσουν να εναρμονιστείτε με το ESG. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας εδώ  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Μαγκλής Άγγελος, 2310 531000 

Παπαδοπούλου Μιμή, 2310 531000 

Χαρπίδης Βασίλειος, 2310 531000 

email: info@atlantisresearch.gr 

      

https://atlantisresearch.gr/cat/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-esg-%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82/


Πρόγραμμα EIC Accelerator 

 

- Είστε καινοτόμα, μικρομεσαία επιχείρηση με ευρωπαϊκά και παγκόσμια σχέδια ανάπτυξης; 

- Έχετε μια καινοτόμα ιδέα που στοχεύει σε νέες αγορές και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη της 

εταιρείας σας; 

- Αναζητάτε χρηματοδότηση για την υποστήριξη στα τελευταία στάδια της ανάπτυξή σας; 

 

Το πρόγραμμα EIC Accelerator (παλαιότερα γνωστό ως SME Instrument) υποστηρίζει και βοηθά τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να διαθέσουν στην αγορά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και 

επιχειρηματικά μοντέλα ώστε να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τους. Ειδικότερα, προορίζεται 

για καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν νέες αγορές ή να 

διαταράξουν (disrupt) τις υπάρχουσες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως. 

 

Το EIC Accelerator στοχεύει μόνο σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου νεοσύστατων εταιρειών  και βοηθά να 

αναπτύξετε περαιτέρω την επιχειρηματική σας ιδέα σε προϊόν ή μια υπηρεσία, σύμφωνα με την 

στρατηγική της εταιρείας σας. Τέτοιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, 

δοκιμές, πρωτότυπα, επικύρωση, επίδειξη και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.  Εάν η δραστηριότητα 

αφορά τεχνολογική καινοτομία, απαιτείται Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) 5/6. 

Χρηματοδότηση: 

 Επιχορήγηση από €500.000 έως και €2.500.000. 

 Μεικτό σχήμα χρηματοδότησης που αποτελείται από επιχορήγηση έως και 2.500.000€ και ίδια 

(ιδιωτικά) κεφάλαια έως και 15.000.000€. 

 Μπορεί να ζητηθεί υψηλότερη ή χαμηλότερη χρηματοδότηση ανά αίτηση, όμως πρέπει να 

τεκμηριωθεί αναλόγως. 

 Τα έργα πρέπει να διαρκούν από 12 έως 24 μήνες για να ολοκληρωθούν. Δίνεται μεγαλύτερο 

διάστημα υλοποίησης κατά περίπτωση και την ανάλογη αιτιολόγηση. 

Οι προτάσεις με δραστηριότητες έως TRL 8 χρηματοδοτούνται μέσω επιχορήγησης ή συνδυασμένης 

επιλογής χρηματοδότησης. Οι δραστηριότητες από TRL9 ή παραπάνω χρηματοδοτούνται μόνο με 

συμμετοχή ιδίων κεφαλαίων, εφόσον η πρόταση παραμένει αδύναμη για χρηματοδότηση από «τρίτους» 

επενδυτές. 

Χαρακτηριστικά: 

 Προσαρμοσμένο (tailored) πρόγραμμα προς ΜΜΕ με πρωτοποριακές καινοτομίες: Το EIC 

περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο ΜΜΕ που έχουν ολοκληρώσει TRL5. Η 

χρηματοδότηση απευθύνεται για την ανάπτυξη TRL5/6 έως TRL8. 

 Μεικτό και τυπικό σχήμα χρηματοδότησης: Συνδυασμός επιχορήγησης, έως €2.500.000, με ιδία 

κεφάλαια (ή εγγυήσεις), έως και €15.000.000, προσφέροντας ορίζοντα εξόδου (exit) 7 έως 10 έτη. 

Για την επιλογή χρηματοδότησης μόνο με επιχορήγηση πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι ΜΜΕ 

μπορούν να καλύψουν την φάση TRL9 με ιδίους πόρους. 

 Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων: Αντί να υποβάλλεται αίτηση 30 σελίδων με 

επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, κ.α., θα υποβάλλεται σύντομη αίτηση 5 

σελίδων, μία παρουσίαση 10 σελίδων (pitch deck) και ένα βίντεο 3 λεπτών. Εφόσον οι αιτούντες 

λάβουν την ένδειξη GO από τους αξιολογητές, τότε και μόνο θα προβούν στην επόμενη φάση της 

πλήρους αξιολόγησης. 

 Περιορισμένες εκ νέου υποβολές: Οι εκ νέου υποβολές θα περιορίζονται σε δύο μόνο προσπάθειες. 

 
  



 

 Κριτήρια αξιολόγησης: Τρείς κατηγορίες: Αριστεία (Excellence), Αντίκτυπο (Impact) και Επίπεδο 

Κινδύνου (Level of risk). Στην προκαταρτική φάση δεν χρειάζονται όλες οι πληροφορίες, αλλά όσες 

αιτήσεις βαίνουν σε πλήρη αξιολόγηση, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτικά δεδομένα. 

 Ανοικτή χρηματοδότηση και στρατηγικές προκλήσεις: Τo EIC Accelerator προσφέρει τόσο ανοιχτή 

χρηματοδότηση όσο και πόρους για την κάλυψη στρατηγικών προκλήσεων της ΕΕ. Στόχος είναι 

ψηφιακές τεχνολογίες, τεχνολογίες υγείας καθώς και καινοτομίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal). 

 

Οι ημερομηνίες υποβολών για το 2022 αναμένεται να διευκρινιστούν σύντομα 

στο νέο πρόγραμμα «2022 EIC Work Programme».  
 

Στην Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. σας παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την 

επίτευξη των στόχων σας. Με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, έχουμε κατορθώσει να 

σχεδιάσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές χρηματοδότησης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε 

επιχείρησης.  Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε 

περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή 

επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας 

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Μαγκλής Άγγελος,  2310 531000,  email: amaglis@atlantisresearch.gr 
Ιωαννίδης Θεμιστοκλής, 2310 531000, email: ioannidis@atlantisresearch.gr 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών: 
Τζιφοπανόπουλος Αναστάσιος, 210 6563800 email: tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr 
 

 
 

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:amaglis@atlantisresearch.gr
mailto:ioannidis@atlantisresearch.gr
mailto:tzifopanopoulos@atlantisresearch.gr
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – «ELEVATE GREECE»  

 

- Είστε νεοφυής ομάδα ή start-up επιχείρηση και ψάχνεται να βρείτε χρηματοδότηση; 

- Θέλετε να αναπτυχθείτε και πιστεύεται πως έχετε την ιδέα που μπορεί να κάνει την διαφορά αλλά δεν 

έχετε κεφάλαια; 

 

Η πλατφόρμα ELEVATE GREECE φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει το τοπίο της νεοφυούς (startup) 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς και να εκμεταλλευτεί τα φορολογικά κίνητρα σε όσους επενδύσουν 

στις εγγεγραμμένες εταιρείες αυτού ( https://elevategreece.gov.gr/el/). 

 

Πρόκειται για την δημιουργία μίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, η οποία θα έχει επισήμως καταγράψει, βάσει 

κριτηρίων, όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να διευκολυνθεί η στοχευμένη χρηματοδότηση και 

η προώθηση των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικούς αγγέλους. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

- Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με 

παρουσία στην Ελλάδα (έδρα). Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ. 

- Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης: 

- Καινοτομία: 

Ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο 

επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία. 

 Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες 

μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» 

αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους 

απευθύνονται στην ίδια αγορά. 

 Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι 

ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προ-οπτικές εμπορικής 

αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»). 

- Κλιμάκωση (Scalability): 

 Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία 

κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της 

εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή 

συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία. 

 Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών – spinoff), το επιχειρηματικό 

μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) 

επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας fast-track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, εφόσον υπάγονται στις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1) επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από 

Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Το παρόν άρθρο δεν αφορά 

σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – «Angel Investors». 

2) τεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. 

3) επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument 

Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο 

https://elevategreece.gov.gr/el/
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Horizon Europe. 

4) επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office 

και στο US Patent Office (σωρευτικά). 

 

Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων: 

Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να είναι 

επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την 

συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική 

Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης. 

Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω Μητρώο, θα απολαμβάνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, 

εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες 

παροχές σε είδος. 

 

Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων: 

Η υπαχθείσα επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια 

επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο 

περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και 

Καινοτομίας της Γ.Γ.Ε.Τ. 

 

Ημερομηνίες (κύκλοι) υποβολής ανά έτος (2022): 

 

- 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03. 

- 2ος Κύκλος: Έναρξη: 15/04 – Λήξη: 30/07. 

- 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/12. 

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση 

εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr), αναρτώντας 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

Η Δράση μας 
 

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. διαθέτει παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην συμβουλευτική επιχειρήσεων 

όλων των κλάδων ενώ έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα (Deals Department) για την εστιασμένη υποστήριξη των 

εκπροσώπων του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία και 

εξειδίκευση στην ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας των start-up και την χρηματοδότηση τους. Επιπλέον, έχει 

αναπτύξει και διαχειρίζεται από το 2015 ένα εκτεταμένο δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, το AdrionBan , το 

οποίο έχει χρηματοδοτήσει ποικίλες καινοτόμες start-up στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει 

στην προσπάθεια εύρεσης οικονομικών πόρων σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας. 

 

Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη 

διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των παρακάτω 

στοιχείων επικοινωνίας. 

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας  

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310.531000,  email: amanglis@atlantisresearch.gr 

Βασίλης Χαρπίδης, τηλ. 2310.531000, email: charpidis@atlantisresearch.gr  

https://www.adrionban.gr/
http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:charpidis@atlantisresearch.gr


 
 
 
 
 
 

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 
 

 
Αναμένεται η επαναπροκήρυξη της Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων ενταγμένων στο 

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ”Elevate Greece” με την μορφή της μη επιστρεπτέας 

επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους . 

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του προγράμματος  έκλεισε την 10η.11.2021. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αρ. C(2021) 8442 της 18ης Νοεμβρίου 

2021,  προβλέπεται παράταση της Δράσης έως την 30η.06.2022. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την επαναπροκήρυξη της 

Δράσης και την έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. 

Οι δυνητικώς ωφελούμενες εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 

Επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και όσες επιχειρήσεις απορρίφθηκαν κατά 

την 1η Πρόσκληση, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην νέα 

πρόσκληση. 

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 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:  

Γρηγόρης Καλαμακίδης, 2310 531000,  email: kalamakidis@atlantisresearch.gr  
Ρένια Τάπου,  2310 531000, e-mail:  tapou@atlantisresearch.gr 

 

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:tapou@atlantisresearch.gr


 

Δράση ενίσχυσης πληττόμενων επιλεγμένων κλάδων 

 έως 400.000€ 

 

Το προσεχές διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του Νέου Ειδικού Προγράμματος ενίσχυσης επιχειρήσεων 

επιλεγμένων κλάδων που πλήττονται σημαντικά, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η Δημόσια Δαπάνη της εν λόγω Δράσης εκτιμάται σε 42 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ-REACT 

EU. 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

 Οργάνωση εκδηλώσεων 

 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 

 Σχολές χορού 

 Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης 

 

Προϋποθέσεις εφαρμογής: Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%. 

Ύψος ενίσχυσης: 8% επί του τζίρου του 2019.  

Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ. 

 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση Δράσεων επιχορήγησης, είναι σε 

θέση να πραγματοποιήσει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την υποβολή του φακέλου, τη 

διαχείριση και ολοκλήρωση του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα μας εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των ακολούθων στοιχείων επικοινωνίας. 

 

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

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

http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:kalamakidis@atlantisresearch.gr
mailto:paisiou@atlantisresearch.gr
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ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ 

 

 

Από 30 Μαρτίου 2021 ισχύουν τα νέα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις από επιχειρηματικούς αγγέλους. 
 

Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους (Αρ.49 – Ν.4712/2020) 
 

Η νέα Κ.Υ.Α. που υπογράφηκε στις 30/03/2021 αναγνωρίζει πλέον το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο 

εισόδημα  για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 

Επιχειρήσεων (Elevate Greece)(*). 

 

Ειδικότερα, φυσικό πρόσωπο, ή αλλιώς Επιχειρηματικός Άγγελος, έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το 

φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις. Εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του 

οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Δύναται να επενδύσει ποσό έως 100.000 € ανά νεοφυή επιχείρηση του 

Μητρώου (Elevate Greece) και έως τρεις ανά έτος, δηλαδή έως 300.000 € ανά έτος. 

 

Για παράδειγμα, εάν φυσικό πρόσωπο έχει φορολογητέο εισόδημα €70.000 και μέσα στο έτος έχει 

πραγματοποιήσει επένδυση ύψους €100.000, τότε το εισόδημα το οποίο θα φορολογηθεί θα μειωθεί σε 

€20.000 (έκπτωση €50.000, ήτοι το 50% της επένδυσης). 

 

Υπογραμμίζεται ότι ως Επιχειρηματικός Άγγελος (Επενδυτικός Άγγελος ή Business Angel ή Angel Investor) βάσει 

της Ελληνική Νομοθεσίας ορίζεται ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή 

εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις του 

Μητρώου (Elevate Greece) με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις τρόπο. 

 
(*) Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece: https://elevategreece.gov.gr/  

 

Η Δράση μας 
 

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. διαθέτει παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην συμβουλευτική επιχειρήσεων 

όλων των κλάδων ενώ έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα (Deals Department) για την εστιασμένη υποστήριξη των 

εκπροσώπων του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία και 

εξειδίκευση στην ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας των start-up και την χρηματοδότηση τους. Επιπλέον, έχει 

αναπτύξει και διαχειρίζεται από το 2015 ένα εκτεταμένο δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, το AdrionBan , το 

οποίο έχει χρηματοδοτήσει ποικίλες, καινοτόμες start-up στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας μπορεί να σας 

υποστηρίξει στην προσπάθεια εύρεσης οικονομικών πόρων σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεται η επιχείρηση σας. 

 

Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μη 

διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των παρακάτω 

στοιχείων επικοινωνίας. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας  

Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310.531000  email: amanglis@atlantisresearch.gr 

Βασίλης Χαρπίδης, τηλ. 2310.531000 email: charpidis@atlantisresearch.gr  

https://elevategreece.gov.gr/
https://www.adrionban.gr/
http://www.atlantisresearch.gr/
mailto:amanglis@atlantisresearch.gr
mailto:charpidis@atlantisresearch.gr


 

Ευκαιρία συγχρηματοδότησης για την δημιουργία Καταδυτικών 
Πάρκων (SUB7) 

 
Το SUB7 αποτελεί σημαντική ευκαιρία συγχρηματοδότησης για την δημιουργία καταδυτικών πάρκων 
και αφορά τόσο ιδιωτικούς όσο και δημόσιους φορείς (όπως δήμους). Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε  22.000.000,00 € και εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης με τον τίτλο «SUB7: 
Καταδυτικός και Υποβρύχιος Τουρισμός». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- και 
προσφέρει περίπου 50 ενισχύσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καλύπτουν μελέτες, επενδυτικά σχέδια 
δημιουργίας υποδομών καθώς και προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία Καταδυτικών Πάρκων. 
Το έργο δύναται ενδεχομένως να παρέχει χρηματοδοτήσεις μέσω Αναπτυξιακoύ Νόμου και ΕΣΠΑ 
αλλά και μέσω προκηρύξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

 
SUB7 και Καταδυτικά Πάρκα 
 
 Το SUB7 θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης αναφορικά με την ανάπτυξη του 
καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων. Το SUB7 έχει ως 
κύριους στόχους την προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος και τη βέλτιστη 
αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας υπό τις αρχές 
της βιωσιμότητας και αειφορίας, ώστε να καταστεί η Ελλάδα πανευρωπαϊκός καταδυτικός 
προορισμός.  

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, γαλάζιας 

ανάπτυξης, βιώσιμης αξιοποίησης του ενάλιου πλούτου και προστασίας του περιβάλλοντος είναι σε 

θέση να σας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που σχετίζονται τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση 

υφιστάμενων καταδυτικών πάρκων, όπως: 

 Εκπόνηση μελετών, όπως χωροταξικά σχέδια, περιβαλλοντικές μελέτες, οικονομοτεχνικές 

μελέτες και business plan,  σχέδια κανονισμού λειτουργίας, επιχειρηματικά σχέδια ή μελέτες 

ανάπτυξης ψηφιακής τεχνολογίας για νέα καταδυτικά πάρκα από δυνητικούς φορείς 

διαχείρισης και λειτουργίας τους με στόχο την αδειοδότηση τους. 

 Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιοποίηση όλων των 

υποδομών/ υπηρεσιών των υφιστάμενων καταδυτικών/υποθαλάσσιων πάρκων με στόχο την 

μελλοντική ψηφιακή χαρτογράφηση και αποτύπωσή τους σε πλατφόρμες προώθησης και 

προβολής του Τουρισμού.  

 Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης για αγορά εξοπλισμού για τη 

δημιουργία ή αναβάθμιση νέων καταδυτικών πάρκων. 

 Επικοινωνιακά πλάνα με προτεινόμενες ενέργειες προώθησης και προβολής καταδυτικών 

πάρκων. 

 Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων επιχορήγησης για ενέργειες προώθησης και 

προβολής του καταδυτικού και υποβρύχιου τουριστικού προϊόντος της χώρας. 

Εάν ενδιαφέρεστε για την δημιουργία ή/και την συγχρηματοδότηση Καταδυτικών Πάρκων και είστε 

ιδιώτης ή Δήμος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο παρόν email: info@atlantisresearch.gr ή στο 

τηλέφωνο 2310 531000 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 
Πασχαλίνα Γιατσιάτσου , Μαγκλής Άγγελος    

mailto:info@atlantisresearch.gr

