
 

 

 

 

 

1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 
 

Ο Απρίλιος θα ξεκινήσει με τις προκηρύξεις των πρώτων καθεστώτων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου. Το 
καθεστώς Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα αναμένεται να είναι το πρώτο εξ αυτών.  
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν: 
 Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων και 

περιβάλλοντος χώρου 
 Την αγορά παγίων στοιχείων επιχειρήσεως που έχει κλείσει 
 Την αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 
 Εκσυγχρονισμό ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 Αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 
Παράλληλα υπάρχουν και επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακού χαρακτήρα για τις οποίες προβλέπεται 
ένα ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης και μέγιστο ποσό δαπάνης, αναλόγως κατηγορίας. 

 
Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 70% αναλόγως της Περιφερειακής Ενότητας και του 
μεγέθους της κάθε επιχείρησης, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης, για επενδυτικά σχέδια ολοκληρωμένου 
χαρακτήρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000€. 
 
Η ενίσχυση έχει τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Οι τρεις πρώτες μορφές δίνονται σε 
συνδυασμό, ενώ το κόστος της δημιουργούμενης απασχόλησης αιτείται μεμονωμένα. 
 
Η ενίσχυση δίνεται στο 100% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 80% για μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις, με εξαίρεση το κίνητρο της επιχορήγησης το οποίο χορηγείται στο 80% και αφορά μόνο τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
Προβλέπονται εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις που η επένδυση υλοποιείται σε Β.Ι.Π.Ε., Ε.Π., ορεινές, 
νησιωτικές, παραμεθόριες ή περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως επίσης και όταν 
αφορά επαναλειτουργία βιομηχανικής μονάδας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας www.atlantisresearch.gr  

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
Καλαμακίδης Γρηγόρης,  2310 531000,  e-mail: kalamakidis@atlantisresearh.gr 
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2. PAN EUROPEAN Guarantee Fund (EFG) 
 

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος Pan European Guarantee Fund (EFG) που αφορά στη 
χρηματοδότηση ΜΜΕ με ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και εξασφαλίσεων λόγω της εγγύησης του 
European Investment Fund (EIF). 
 
Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την κάλυψη δαπανών υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και την κάλυψη 
αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Προβλέπεται επίσης και η δυνατότητα αναχρηματοδότησης υφισταμένων 
επιχειρηματικών δανείων υπό προϋποθέσεις.  
 
Η εγγύηση που παρέχεται μπορεί να ανέλθει στο 70% του δανείου. Η μέγιστη διάρκεια των δανείων 
επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέλθει στα 10 έτη, ενώ των κεφαλαίων κινήσεως στα 8 έτη. Προβλέπεται 
περίοδος χάριτος κατά μέγιστο στους 18 μήνες για τα δάνεια επενδυτικών σχεδίων. 
 
Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο έως τις 30/12/2022. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
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3. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων 
 

Στο πλαίσιο δράσης “Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα” του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, ανακοινώθηκε η έναρξη του υποέργου “Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη 
Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων”.  Ενισχύονται ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς και στους τομείς της 
βιοτεχνίας, της χειροτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου. Το 
ποσοστό έντασης της επιχορήγησης κυμαίνεται έως και 55% αναλόγως Περιφερειακής Ενότητας και 
μεγέθους της επιχείρησης. 
 
Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες είναι: 
 Κατασκευή/ απόκτηση/ εκσυγχρονισμός ακινήτων 
 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
 Αγορά οχημάτων για μεταφορά αγαθών εντός την μονάδας 
 Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού 
 Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού επιχείρησης που έχει κλείσει (όχι αγορά μετοχών) 
 Αγορά εξοπλισμού μηχανοργάνωσης 
 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δικτύου διανομής 
 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
 Δαπάνες για αγορά γης (εφόσον δεν υπερβαίνουν το 10% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού 

σχεδίου) 
 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιούνται από 31/3/2022 έως 30/9/2022.  Η διάρκεια υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για 
λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας www.atlantisresearch.gr 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
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4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 
 

Συνεχίζεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με κεφάλαια εγγυημένα 
κατά 80% από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την εξάπλωση του Covid-19. 
 
Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης των 
επιχειρήσεων. Το ελάχιστο ποσό δανείου ορίζεται στο ποσό των 15.000€, ενώ το μέγιστο προσδιορίζεται 
από το ανώτατο των: 
 
 το 25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης του 2019 
 το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους της επιχείρησης του 2019 

 
Η μέγιστη διάρκεια δύναται να ανέλθει στα 5 έτη, ενώ η περίοδος χάριτος καταβολής κεφαλαίου κατά 
μέγιστο στους 12 μήνες.  
 
Η εγγύηση καλύπτει το 80% του παρεχόμενου δανείου, ενώ το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση το 
EURIBOR, πλέον περιθωρίου, πλέον της εισφοράς του Ν.128/75. Εμπράγματες ή/και ενοχικές εξασφαλίσεις 
δύναται να ζητηθούν κατά περίπτωση, μειώνοντας παράλληλα το περιθώριο του επιτοκίου. 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
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5. Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα EaSI 
 

Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών με δάνεια στα 
οποία εγγυάται κατά 80% το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Δικαιούχοι είναι τόσο υφιστάμενες όσο και 
start-up επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 
 
Τα δάνεια χορηγούνται με σκοπό την χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων σε ενσώματα και 
ασώματα πάγια. Το ελάχιστο ποσό δανείου ορίζεται στο ποσό των 3.000€, ενώ το μέγιστο προσδιορίζεται 
στις 25.000€. 
 
Η μέγιστη διάρκεια δύναται να ανέλθει στα 6 έτη, ενώ η περίοδος χάριτος καταβολής κεφαλαίου κατά 
μέγιστο στους 12 μήνες.  
 
Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο με βάση EURIBOR ή ΒΕΧ, πλέον περιθωρίου, πλέον της εισφοράς του 
Ν.128/75. Προβλέπονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις. 

 

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

Μπέλλη Ιουλία,  2310 531000,  e-mail: belli@atlantisresearch.gr 

 

mailto:kalamakidis@atlantisresearh.gr
mailto:belli@atlantisresearch.gr


 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

6. ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 
 

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα αυτό, με σκοπό χρηματοδότησης πλέον μόνο την αγορά 
παγίων και εξοπλισμού. Δικαιούχοι είναι ΜΜΕ κάθε νομικής μορφής, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
λειτουργίας τους. 
 
Το ελάχιστο ποσό δανείου ορίζεται στο ποσό των 25.000€, ενώ το μέγιστο προσδιορίζεται 1.500.000€. 
Η διάρκεια κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη, ενώ δύναται να δοθεί περίοδος χάριτος έως 36 μήνες. 
 
Το 40% του δανείου και της εισφοράς του Ν.128/75 προέρχεται από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και είναι άτοκο. Το επιτόκιο 
του υπολοίπου 60% του δανείου καθορίζεται από την τιμολογιακή πολιτική της τράπεζας. Για τη χορήγησή 
του απαιτούνται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις. 
 
Το πρόγραμμα θα διατίθεται έως 31/10/2023. 
 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 
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7. Υποχρεωτικός ο Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος για Επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς βάσει του Νέου Εθνικού Κλιματικού Νόμου  

 
Ο νέος Κλιματικός Νόμος θα υποχρεώνει συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων να υποβάλουν ετήσιες 
εκθέσεις στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με το 
ανθρακικό τους αποτύπωμα. Μη εναρμόνιση με τη νομοθεσία πρόκειται να επιφέρει χρηματικό 
πρόστιμο για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης. Ο νέος Κλιματικός Νόμος θα προσφέρει και οικονομικά 
κίνητρα σε επενδύσεις που συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή σε 
επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Σχετικές επενδύσεις θα 
αποσβένονται με συντελεστές προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
 
Ο Νέος Νόμος θα αφορά τις εξής επιχειρήσεις: 
 Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

 Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 18 της οδηγίας 

2009/138/ΕΚ, 

 Επιχειρήσεις επενδύσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 1, σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, 

 Επιχειρήσεις σταθερής/κινητής τηλεφωνίας, 

 Εταιρείες ύδρευσης/αποχέτευσης, 

 Εταιρείες ταχυμεταφορών, 

 επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, 

 Αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου που απασχολούν περισσότερους από 500 εργαζόμενους  

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 1 του ν, 

4302/2014 (Α’ 225) 

Στο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση από το 2023 για έργα και δραστηριότητες όπως είναι 
τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (ΧΥΤΑ, βιολογικοί καθαρισμού, ΚΔΑΥ κλπ.), τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής, 
πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες και βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς 
εγκαταστάσεις, να περιλαμβάνουν στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποχρεωτική ποσοτική 
εκτίμηση των εκπομπών που προέρχονται από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας και 
ενδεικτικό ρυθμό ετήσιας μείωσής τους. 
 
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας μεγάλη εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης είναι σε θέση να σας προσφέρει: 

 
 Μεθοδολογία υπολογισμού aανθρακικού αποτυπώματος με πεδία εφαρμογής 1, 2 και 3 (Scope 

1/Scope 2/Scope3) και κατάρτιση/χρήση σχετικών εργαλείων, προτύπων, ερωτηματολογίων κ.λπ.. 

 Εκπαίδευση σε μεθοδολογίες και εργαλεία. 

 Υποστήριξη στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. 

 Έκθεση υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα. 

 Προτεινόμενα μέτρα μείωσης άνθρακα (Σχέδιο Μείωσης Άνθρακα), Ανάλυση κόστους-ωφέλειας 

(ΑΚΩ), πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης, κ.α. 

 Ετήσια παρακολούθηση μετά την 1η έκθεση υπολογισμού. 

 Προετοιμασία για πιστοποίηση βάσει ISO. 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Δήμητρα Παπαδοπούλου ,  2310 531000, e-mail: papadopoulou@atlantisresearch.gr  
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