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Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική
χρήση.
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης .
Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή
να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης. 

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στις 23 Φεβρουαρίου και ώρα
12:00 για την ένταξη στη  δέσμη της πρώτης Δράσης του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ, προϋπολογισμού
90.000.000€ και ποσοστό ενίσχυσης έως 60% ανά περιφέρεια.
Η πρώτη Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ, «Βασικός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες
δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην
κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Η Δράση
ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων
επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που
συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική
παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας
και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως
30.000€.

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων
παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.
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Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου,
αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους,
πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας
εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής
αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση
(ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση
χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Εννέα (9)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων
(ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης
Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι).
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ».

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 –
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών
από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα
Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την
ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.
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Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική
χρήση.
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού
σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο
Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά
το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν
την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στις 23 Φεβρουαρίου και ώρα
12:00 και για την ένταξη στη δέσμη της δεύτερης Δράσης του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, προϋπολογισμού 150.000.000€
και ποσοστό ενίσχυσης έως 50% ανάλογα με την Περιφέρεια,
το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη. Η
δεύτερη Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ, «Προηγμένος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», αφορά επιχειρήσεις οι οποίες
στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους
ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα
αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Προτεραιότητα της
Δράσης είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της
αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία
μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να
ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική
διαδικασία, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους
και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€
έως 650.0000€.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:
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Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας
της παρούσας Πρόσκλησης.

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας
εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα,
αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και
προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες
(ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού
εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και
εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων
αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και
οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και
εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης,
βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση
(ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων
συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή
η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη
επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε
ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση
επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από
άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά
στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Δεκαπέντε
(15) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
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Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του
τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο
στο Παράρτημα Ι).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ».

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο OΠΣΚΕ.
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Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική
χρήση.
Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του
επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας,
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού
σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο
Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά
το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν
την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στις 23 Φεβρουαρίου και ώρα
12:00 και για την ένταξη στη δέσμη της τρίτης Δράσης του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού, προϋπολογισμού 60.000.000€
και ποσοστό ενίσχυσης έως 60% ανάλογα με το καθεστώς
ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της
επιχείρησης. Η τρίτη Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ,
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», αφορά επιχειρήσεις που
έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον
επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε
τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Η
Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων
επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν
σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης
αξίας και αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από
200.001€ έως 1.200.000€.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΑΙΧΜΗΣ ΜΜΕ

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Α ΙΧΜΗΣ ΜμΕ 
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Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή
η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη
επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε
ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση
επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της
ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά
στην Πρόσκληση της Δράσης.

 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Α ΙΧΜΗΣ ΜμΕ 

Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων
απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων
της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης /
μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς
δεδομένων κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας
διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών
και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης,
βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση
(ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και
ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων
κ.λπ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Δέκα οκτώ (18) μήνες,
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του
τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Παράρτημα Ι).
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr

https://app.opske.gr/


Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης  και
επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, με ελάχιστο ύψος άνω του
1.000.000€, 
Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας με ελάχιστο ύψος άνω του
1.000.000€, 
Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρων και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου
Ρούχων , με ελάχιστο ύψος άνω του 1.000.000€, 
Υπηρεσίες γηπέδου με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και
Υπηρεσιών κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25
μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς,

Συνεχίζεται η υποβολή προτάσεων για το Καθεστώς
Επιχειρηματικότητα 360ο του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
4887/2022 - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη έως και την 10η Απριλίου
2023. Σκοπός του καθεστώτος, είναι η ενίσχυση του συνόλου των
επενδυτικών σχεδίων, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες
θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση
αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης
πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.
Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4887/2022, εξαιρουμένων αυτών που
εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων: Αγροδιατροφής -
πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων –
αλιείας, Μεταποίησης - εφοδιαστικής αλυσίδας, Ενίσχυσης
τουριστικών επενδύσεων και Εναλλακτικών μορφών τουρισμού, 
και περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της
Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως θα
αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr . 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι κλάδοι με συγκεκριμένες
προϋποθέσεις:
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ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
4887/2022 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
360ο»

ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 36Οο

https://ependyseis.mindev.gov.gr/
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·Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios»,
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με
αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.
Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια και εξόρυξης
γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια, όταν πραγματοποιούνται από
επιχειρήσεις με υφιστάμενη ή μέχρι την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων της
εξόρυξης, αποκτηθείσα, μεταποιητική δραστηριότητα.

Κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και
ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση
της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 
Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως
κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης (υπό
προϋποθέσεις).
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού,
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που
κινούνται εντόςτου χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Επιλέξιμες, για ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου, είναι οι επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του
επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Εμπορική εταιρεία,
Συνεταιρισμός, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες
Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες που ασκούν
εμπορική δραστηριότητα και υπό προϋποθέσεις Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και
θυγατρικές τους.
Το Ελάχιστο Ύψος της επένδυσης ορίζεται με βάσητο μέγεθος του φορέα, ήτοι:
        -γιαμεγάλες επιχειρήσεις στοποσό των 1.000.000 ευρώ
        -γιαμεσαίες επιχειρήσεις στοποσό των 500.000 ευρώ
        -γιαμικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000 ευρώ
        -για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ
    -για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς,    
 Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των
50.000 ευρώ.

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες αφορούν:

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr

ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 36Οο
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Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην
κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών
εγκαταστάσεων.
Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών
εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και
εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της
πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ.
Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
Δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 
Δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ.

Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και για το
μέρος που αφορά  την συμβατική επένδυση παρέχεται είτε το κίνητρο της επιχορήγησης είτε
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να δύνανται τα συγκεκριμένα κίνητρα να
αποτελέσουν μίγμα της ενίσχυσης αυτής.
Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρέχονται τα κίνητρα της
επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής.
Στα επενδυτικά σχέδια των ΜΜΕ για τις περιοχές του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα
Αθηνών παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, πλην της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 150.000.000€, εκ των οποίων
75.000.000€ αφορούν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, ενώ τα  υπόλοιπα
75.000.000€ αφορούν την ενίσχυση της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται αναλόγως της Τοπικής Ενότητας και του μεγέθους της
κάθε επιχείρησης.

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr

ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 36Οο



| 12

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν
καθεστώς ήταν η 9η Ιανουαρίου 2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται
η 10η Απριλίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην περίληψη του αναπτυξιακού
νόμου που θα βρείτε στο εταιρικό μας site (www.atlantisresearch.gr) ή να επικοινωνήσετε με
τους υπεύθυνους του προγράμματος.

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr

ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 36Οο



Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου
δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας
(Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)
Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing
Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning,
Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα
Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση
υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό
και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί,
ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού
παραγωγής.

Για λίγες ημέρες ακόμα θα παραμείνει ανοικτό το πρόγραμμα
«Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την υποβολή προτάσεων έως την 1η Μαρτίου
2023.
Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νέες ΜμΕ που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλεγμένους ΚΑΔ και
έχουν τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. αλλά και ατομικές
επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος Τομέας
Αθηνών.
Το επενδυτικό σχέδιο των προτάσεων θα πρέπει να είναι συμβατό με
το μοντέλο Βιομηχανίας 4.0 και να εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από
τους κάτωθι στόχους:

Το επιχορηγούμενο χρηματοδοτικό ύψος των επενδυτικών σχεδίων
κυμαίνεται από 250.000€ έως και 6.000.000€. Το ποσοστό
επιχορήγησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας κυμαίνεται
στο 70% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο
60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα ανέρχεται κατά μέγιστο
τους 24 μήνες, με το 30% των δαπανών να πραγματοποιούνται στο
πρώτο έτος υλοποίησης.
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ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr



Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα CLLD/LEADER για την επιχορήγηση
επενδύσεων μεταποίησης εμπορίου γεωργικών προϊόντων
και τουρισμού στον Νομό Χαλκιδικής. 

Δικαιούχοι δύναται να είναι είτε υφιστάμενες πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές δαπάνες επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι η αγορά της
(μέχρι το 10% του προϋπολογισμού του έργου), δαπάνης κατασκευής
ή βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, η αγορά εξοπλισμού,
εργαστηριακού εξοπλισμού, αγορά καινούργιων οχημάτων (μέχρι το
10% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης), η απόκτηση
πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητάς, οι δαπάνες εξοπλισμού και
λογισμικού πληροφορικής, οι δαπάνες οχημάτων ασφάλειας και
πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων, οι δαπάνες μηχανικών
και συμβούλων (μέχρι το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του
έργου), οι δαπάνες προβολής (ιστοσελίδα, έντυπα διαφήμισης και
συμμετοχή σε εκθέσεις, μέχρι το 10% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου.
Ενισχύεται ακόμη η αγορά σκαφών, η αγορά αλόγων και η αγορά
μεταφοράς πελατών για τις επιχειρήσεις θεματικού τουρισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000€
για υποδομές και εξοπλισμό και τις 100.000€ για δαπάνες
άυλης ενέργειας.
Το ποσοστό επιχορήγησης για επενδύσεις μεταποίησης-εμπορίου
γεωργικών προϊόντων κυμαίνεται στο 50%, ενώ για επενδύσεις
τουριστικές έως 70%.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 31η
Μαρτίου 2023. Η υλοποίηση των έργων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 30 Ιουνίου 2025.
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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 100 % . Η έκπτωση του 100% των
δαπανών θα διενεργείται εξωλογιστικά από τα καθαρά κέρδη της
επιχείρησης.

Τονίζεται ότι κυρίως στις συγκεκριμένες δαπάνες
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και
εξωτερικών συνεργατών των εταιρειών.
Πρέπει συγχρόνως με την υποβολή της φορολογική δήλωσης η
επιχείρηση να υποβάλλει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας
που υλοποίησε κατά το προηγούμενο έτος (2022).

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.
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Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. 
 Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός
Δραστηριότητας ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο
ΚΑΔ της πρόσκλησης (θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση)
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. 
Να έχουν τρεις τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους
ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Σε αναμονή είναι ακόμα η έναρξη της δέσμης δράσεων «Πράσινη
Μετάβαση ΜμΕ» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ΕΣΠΑ
2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 700.000.000€.

Δράση Ι: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ 
Αφορά επενδυτικά σχέδια ΜμΕ, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και
ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των
παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει
δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες
αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές
σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και
υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
350.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε
επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001€ έως και 1.000.000€
και δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου
εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις τελευταίες
διαχειριστικές περιόδους.
Τα ποσά του Π/Υ που θα δοθούν με τον Καν. ΕΕ 651/2014 δεν δύναται
να υπερβαίνουν το όριο των 150.000.000€ ετησίως. Η μέγιστη
διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες,
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής των εταιρειών στην δράση:

1.

2.

3.
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ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜμΕ
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Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41. 
 

    4. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία
κατηγορία Περιφέρειας.
     5. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης: 

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο
χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την
υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο
στάδιο. Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ. 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του
επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου. Η ανωτέρω προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον
πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό
τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΜμΕ



Αναμένεται ακόμα για το επόμενο χρονικό διάστημα και η εκκίνηση
της Δράσης ΙΙ«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», στο πλαίσιο
της δέσμης δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του
προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ΕΣΠΑ 2021-202, συνολικού
προϋπολογισμού 700.000.000€.
Αφορά επενδυτικά σχέδια ΜμΕ, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και
ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των
παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει
δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες
αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές
σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και
υιοθέτησης καθαρών πηγών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε
350.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε
επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€ και
δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου
εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις τελευταίες
διαχειριστικές περιόδους.
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής των εταιρειών στην δράση:
     1.Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. 
 2.Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός
Δραστηριότητας ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο
ΚΑΔ της πρόσκλησης (θα οριστούν στην αναλυτική πρόσκληση) πριν
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης. 
    3.Να έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους
ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ
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    4.Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών αποκλειστικά μία
κατηγορία Περιφέρειας.
      5.Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
      6.Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis).

 Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Περιφέρειες Δημόσια 
Επιχορήγηση 

Ιδιωτική 
Συμμετοχή

Πρόσθετο ποσοστό 
επιχορήγησης 10% 
ΜμΕ με υλοποίηση 

δαπανών 
Πράσινης 
Μετάβασης 

τουλάχιστον 20% 
του συνολικού π/υ

 

Ιδιωτική 
συμμετοχή με 

πρόσθετη 
επιχορήγηση

Σύνολο 
Περιφερειών 40% 60% 50% 50%

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του
επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου. Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και
πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον
20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο
της τελικής επαλήθευσης.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ



Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα δύο (42) μήνες και
εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την 8η τροποποίηση
της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-
2020. Εξαίρεση αποτελούν όσα επενδυτικά έργα έχουν ενταχθεί στην
εν λόγω δράση έως και την 5η-04-2019, για τα οποία η προθεσμία
ολοκλήρωσης τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα εννέα (39)
μήνες και εκατό τριάντα δύο (132) ημέρες. Σε περίπτωση που
προθεσμία ορισθείσα κατά τα ανωτέρω λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα,
αυτή παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Όταν με βάση
την ανωτέρω ορισθείσα χρονική διάρκεια υλοποίησης των
επενδυτικών έργων η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι μεταγενέστερη από την
31-12-2023, τότε ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης η 31-12-2023.

| 20

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ  
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Γ ΙΑ  ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΙΣ  

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Γρηγόριος Καλαμακίδης 
2310 531000
kalamakidis@atlantisresearch.gr 

 

Μαρία Κωνσταντίνα Παΐσιου 
2310 531000 

paisiou@atlantisresearch.gr



Η προθεσμία ολοκλήρωσης  των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους σαράντα και μισό (40,5) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης , σύμφωνα
με την 11η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ίδρυση νέων
και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜμΕ Μεταποίηση-Τουρισμός» του
Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», 2014-2020.  Ωςκαταληκτική ημερομηνία
ορίζεται η 30-06-2023. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, επιλέξιμες είναι
οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος
που δεν υπερβαίνει τους σαράντα και μισό μήνες (40,5) από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με καταληκτική
ημερομηνία την 30-06-2023.
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Η προθεσμία ολοκλήρωσης  των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους  τριάντα τρεις (33) μήνες και
εκατόν τριάντα δύο (132) ημέρες συνολικά από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης , σύμφωνα με την
9η τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,
ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  Ωςκαταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30-06-
2023. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που
έχουν υλοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος που δεν
υπερβαίνει τους σαράντα και μισό μήνες (40,5) από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με καταληκτική ημερομηνία την
30-06-2023.
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Υποχρεωτική απόσυρση υφιστάμενου οχήματος: 5.000 €.
ΑμεΑ: 1.000 €.
Νέος ηλικίας έως 29 ετών που είναι κάτοχος άδειας: 1.000 €.
Οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα: 1.000 €.
Έξυπνο σημείο επαναφόρτισης: 500€ ανά άδεια Ε.Δ.Χ οχήματος
ΤΑΞΙ.

Τι αφορά:
Την επιχορήγηση για αγορά ηλεκτρικού ταξί με ποσοστό ενίσχυσης
40% και μέχρι του ποσού των 17.500€ ανά ιδιοκτήτη / άδεια
οχήματος ΤΑΞΙ.
Το ποσό επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί στην περίπτωση που η
άδεια οχήματος ΤΑΞΙ είναι ατομική και ισχύει κάτι από τα ακόλουθα:

Το τελικό ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της
καθαρής αξίας (Λ.Υ.Π.Φ.) του οχήματος.

1.1 Ποιους Αφορά
Όλοι οι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO5 και
παλαιότερης, με βάση την άδεια κυκλοφορίας και οι οποίοι διαθέτουν
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 49.32 «Εκμετάλλευση
Ταξί», οι οποίοι θα υποχρεωθούν να προβούν σε απόσυρση και σε
οριστικό αποχαρακτηρισμό του παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ.

1.2 Υποβολή Προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 9/1/2023 μέχρι
31/12/2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ισχύει η σειρά προτεραιότητας. Αξιολογούνται οι προτάσεις
σύμφωνα με την χρονική στιγμή υποβολής τους.

*Λόγω υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών και περιορισμένου
ποσού επιχορήγησης προτείνουμε να εξαιρεθεί της επιχορήγησης η
απόκτησή του σημείου φόρτισης.
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amanglis@atlantisresearch.gr 

 
Δημήτριος Παπούλιας

2310 531000 
papoulias@atlantisresearch.gr

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να αναλάβει όλη τη διαδικασία για την
ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών σας μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου.

Το κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής είναι 350€ μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Μπορείτε να πατήσετε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα και να κατεβάσετε τη
σύμβαση, να συμπληρώσετε την ημερομηνία και τα στοιχεία σας, να την υπογράψετε καινα
μας την αποστείλετε σκαναρισμένη ή φωτογραφία στο email: info@atlantisresearch.gr μαζί
αντίστοιχα με το extrait της κατάθεσης των 434€ το οποίο είναι το ποσό των 350€,
συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ, σε έναν από τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς που
αναφέρονται στην σύμβαση.

Μπορείτε επίσης στο ίδιο email να μας αποστείλετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή θα
επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για τον σκοπό της συλλογής τους.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
Δείτε τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Υποβολή Αίτησης  πατώντας εδώ
Δείτε όλη τη λίστα των επιλέξιμων επιβατικών ταξί (BEV) της Δράσης πατώντας εδώ
Δείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Αγορά & Εγκατάσταση «έξυπνου» σημείου
φόρτισης εδώ

Α. σε οικιακό περιβάλλον.

Β. σε θέση στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση.

Αν 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: 

ΔΡΑΣΗ:  ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞ Ι

https://atlantisresearch.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9/
https://atlantisresearch.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9/
https://atlantisresearch.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9/
https://atlantisresearch.gr/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9/
http://www.atlantisresearch.gr/


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ  ΝΑ ΔΩΣΕΙ  Η  
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε .

Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης (π.χ. στάδια
σποράς, εκκίνησης, ανάπτυξης, κλπ.).
Σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. αθλητισμού, βιομηχανικού, κλπ.).
Σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.
Με διαφορετικές απόδοσης ή ρευστοποιήσεις.
Με συγκεκριμένα ποσά επένδυσης (π.χ. <500χιλ. ευρώ,
500χιλ.-1εκ. ευρώ, >1εκ. ευρώ, >5εκ. ευρώ, >20εκ. ευρώ, κλπ.).
Με ενεργό συμμετοχή στην διοίκηση της εταιρείας ή όχι.

Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας παρέχουμε τις
κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επίτευξη των στόχων
σας. Με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, είμαστε σε θέση να
υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να σχεδιάσουμε τις απαραίτητες
στρατηγικές χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε
επιχείρησης.

Πλέον, έχουν δημιουργηθεί πολλές νέες εταιρείες επιχειρηματικών
κεφαλαίων (Venture Capital Funds) με στόχο τις ελληνικές
επιχειρήσεις. Οι συγκεκριμένες χαρακτηρίζονται από τις στρατηγικές
επενδυτικές στρατηγικές που ακολουθούν και επενδύουν αναλόγως,
όπως:

Όμως, κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετικό τύπο χρηματοδότησης ο
οποίος έρχεται με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι 10 πιθανοί τρόποι που μπορείτε να πάρετε
χρηματοδότηση:

Επιχειρηματικοί Άγγελοι (Business Angels ή Angel Investors):
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι εξαιρετικά εύποροι ιδιώτες που
επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων τους
σε νέες επιχειρήσεις. Συχνά, οι εν λόγω επενδυτές είναι εξαιρετικά
δραστήριοι στον επιχειρηματικό κόσμο και για τον λόγο αυτό
επιδιώκουν διαπραγματεύσεις με ΜΜΕ επιχειρήσεις ώστε να
παρέχουν κεφάλαια και παράλληλα να έχουν συμβουλευτική
θέση σε αυτές.
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Φορολογικά Κίνητρα Επιχειρηματικών Άγγελων:
Ποσό έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα, ίσο με το 50% του ποσού της εισφοράς
κεφαλαίου, το οποίο εκπίπτει αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του
φορολογικού έτους, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εισφορά. Η έκπτωση
πραγματοποιείται με την αναγραφή του εισφερόμενου ποσού στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου καταβλήθηκε.

Ποσά και τρόπους εισφοράς αυτών:
Το συνολικό ποσό των εισφορών κεφαλαίου δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό των 300.000
ευρώ ανά φορολογικό έτος. Οι εν λόγω εισφορές δύνανται να διενεργηθούν σε έως 3 κατά
μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ
ανά επιχείρηση.
Η εισφορά του κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου της νεοφυούς επιχείρησης με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων.
Ακολουθεί η δήλωσή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece», μέσα σε έναν μήνα
από την ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης
κεφαλαίου.

Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital):
Τα κεφάλαια σποράς είναι τα αρχικά κεφάλαια που χρησιμοποιούνται κατά την
εκκίνηση μιας επιχείρησης. Συνήθως λαμβάνεται ως αντάλλαγμα για ένα συμμετοχικό
κεφάλαιο στην επιχείρηση, αν και με λιγότερο επίσημες συμβατικές διευκολύνσεις από την
κανονική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Επειδή οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων
βλέπουν τα κεφάλαια σποράς ως μια επένδυση "σε κίνδυνο", ενδέχεται να περιμένουν μια
επιχείρηση να εγκατασταθεί περισσότερο προτού προβούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις –
χρηματοδότησης.

«Ταμεία Ανάπτυξης» (Growth Funds):
Οι εταιρείες, «ταμεία ανάπτυξης», διατηρούν διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών με
πρωταρχικό στόχο την ελάχιστη ή σχεδόν καθόλου πληρωμή μερισμάτων. Συνήθως, τέτοια
χαρτοφυλάκια αποτελούνται από εταιρείες με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του μέσου όρου
που επανεπενδύουν τα κέρδη τους σε επέκταση, εξαγορές ή/και έρευνα και
ανάπτυξη. Παράλληλα, πολύ συχνά προσφέρουν υψηλές αποδόσεις με σαφώς υψηλότερο
κίνδυνο.
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Υβριδικά κεφάλαια (Mezzanine Financing):
Η χρηματοδότηση μέσω «Mezzanine» είναι ένα υβριδικό μέσο χρηματοδότησης
δανεισμού και μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο δίνει στον δανειστή το δικαίωμα
μετατροπής του κεφαλαίου σε εταιρική συμμετοχή, σε περίπτωση αθέτησης των όρων
δανειοδότησης. Αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης τείνει να συμπληρώνεται με ελάχιστη
επιμέλεια του δανειστή και ελάχιστη ή καμία εγγύηση εκ μέρους του δανειολήπτη. Περαιτέρω
είναι ευρέως γνωστός τρόπος χρηματοδότησης ενός συμβολαίου, όπου μια εταιρεία αναζητά
κεφάλαια για την εκπλήρωση ενός έργου με εγγυημένη την αποπληρωμή του δανεισμού.

Μετατρέψιμα Ομολογιακά Δάνεια (Convertible Bonds):
Ένας αναδυόμενος και ωριμασμένος, πλέον, τρόπος δανεισμού είναι η μετατρέψιμη ομολογία.
Πρόκειται για ένα ποσό δανεισμού που μπορεί να μετατραπεί σε ένα προκαθορισμένο
ποσό των ιδίων κεφαλαίων μιας υποκείμενης εταιρείας σε ορισμένες χρονικές στιγμές
κατά την διάρκεια της ζωής της ομολογίας. Είναι μια ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης για τις
εταιρείες και είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για εταιρείες με προφίλ υψηλού κινδύνου / απόδοσης.

«Ιδιωτικά Κεφάλαια ή Τοποθετήσεις» (Private Placements):
Πρόκειται για μια ιδιωτική αύξηση κεφαλαίου που συνεπάγεται την πώληση τίτλων/
μετοχών σε σχετικά μικρό αριθμό επιλεγμένων επενδυτών. Οι επενδυτές συμμετέχουν
σε «ιδιωτικές τοποθετήσεις» μπορούν να είναι μεγάλες τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια,
ασφαλιστικές εταιρείες ή/και συνταξιοδοτικά ταμεία. Η βασική διαφορά με μια δημόσια
αύξηση κεφαλαίου είναι ότι η πώληση των μετοχών/τίτλων δεν είναι ανοικτή προς
οποιαδήποτε επενδυτή.

«Οικογενειακοί Οίκοι» (Family Offices):
Τα «οικογενειακά γραφεία/οίκοι» είναι ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων που εξυπηρετούν επενδυτές εξαιρετικά υψηλού επιπέδου
(ultra-high-net-worth). Διαφέρουν από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις διαχείρισης πλούτου,
δεδομένου ότι προσφέρουν μια συνολική εξωτερική λύση στην διαχείριση της οικονομικής
και επενδυτικής πλευράς ενός εύπορου ατόμου ή οικογενείας. Για παράδειγμα, πολλά τέτοια
«γραφεία» προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς πλούτου, φορολογικές υπηρεσίες,
φιλανθρωπικά δάνεια, κλπ.
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Αναπτυσσόμενες Αγορές (Growth Markets):
Καθώς περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τις «startup» εταιρείες σε μια νέα βιομηχανία,
τα προϊόντα αρχίζουν να είναι πιο διαφοροποιημένα και οι αγορές εισέρχονται στο στάδιο
ανάπτυξης. Οι αναπτυσσόμενες αγορές ή οι αγορές ταχείας ανάπτυξης υπάρχουν όταν το
μέγεθος της αγοράς συνεχίζει να αυξάνεται με υψηλό ρυθμό και έχει κύριο
χαρακτηριστικό την απόκτηση νέων πελατών. Ορισμένα καλά παραδείγματα αγορών που
βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είναι οι εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα, ηλιακή
ενέργεια, κλπ., όπου επιτυγχάνουν συνολική αύξηση πωλήσεων κατά τουλάχιστον 20%
ετησίως για τα τελευταία 3 χρόνια.

Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB):
Το νέο Επενδυτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «InvestEU» 2021-2027, το οποίο
βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο του Επενδυτικού Σχεδίου «Σχέδιο Γιούνκερ», έχει
στόχο, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, να συγκεντρώσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων και 13 ακόμη χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε., που είναι διαθέσιμα
αυτή την στιγμή, κάτω από μία στέγη. Ενεργοποιώντας τουλάχιστον 650 δις ευρώ σε
πρόσθετες επενδύσεις, το πρόγραμμα αποσκοπεί να δώσει μια επιπλέον ώθηση στις
επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.  Θεμελιώδης
κίνητρο για την επένδυση όλων των έργων/επιχειρήσεων είναι η προώθηση της πράσινης
ενέργειας, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.  Βοηθητικοί
παράγοντες της «EIB» ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων και η Ευρωπαϊκή Πύλη
Επενδυτικών Έργων.

Venture Debt (EIB):
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω του Venture Debt, προσφέρει μια μακροπρόθεσμη
δανειακή χρηματοδότηση για τις ανάγκες των ταχέως αναπτυσσόμενων και καινοτόμων
επιχειρήσεων. Παραδείγματα τέτοιων καταστάσεων είναι η αναβάθμιση της παραγωγικής
δυναμικότητας από μια πιλοτική φάση έως και την μαζική βιομηχανοποίηση, η περαιτέρω
ανάπτυξη των προϊόντων/υπηρεσιών μέσω έρευνας και ανάπτυξης καθώς και η διεθνής
επέκταση. Πρόκειται για μεγάλες επενδύσεις 7-50εκ. ευρώ, με άμεση εκταμίευση, με
μακροχρόνια – ευέλικτη διαδικασία αποπληρωμής και χωρίς εγγυήσεις.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης:
Αντιθέτως, εάν είστε ερευνητής ή επιστήμονας ή νεοφυής επιχειρηματίας και πιστεύετε ότι το
προϊόν σας μπορεί να κάνει την διαφορά και να συνεισφέρει μια πραγματική καινοτομία,
τότε υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως
είναι τα Fast Track to Innovation (FTI), SME Instrument, κλπ., τα οποία εντάσσονται
στα πρόγραμμα «Horizon 2020», «Interreg 2021-2027», κλπ..

Αν 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

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ START-UP

-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;
-Θέλετε να εκμεταλλευτείτε την πατέντα/πρωτότυπό σας;

Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορούμε να σας
βοηθήσουμε. Με παραπάνω από 30 χρόνια εμπειρίας έχουμε
κατορθώσει να σχεδιάσουμε τις κατάλληλες στρατηγικές
χρηματοδότησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Υποστηρίζουμε τις νεοφυείς και start-up εταιρείες ώστε να
αποκτήσουν επενδυτική ετοιμότητα. Προσφέρουμε υποστήριξη μέσω
του Stage Two Acceleration σε συνεργασία του AdrionBan, ενός
δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων, για την ενίσχυση κυρίως νέων και
καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που παρουσιάζουν
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Το AdrionBan (πατήστε εδώ) είναι ένα δίκτυο Επιχειρηματικών
Αγγέλων προστιθέμενης αξίας και εχεμύθειας. Αποτελείται από
περισσότερους από 70 Business Angels της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε καινοτόμες
επιχειρήσεις εντός Ελλάδας από 20.000 έως και 500.000 ευρώ. Το
δίκτυο που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 έχει ήδη κλείσει 12
συμφωνίες χρηματοδότησης σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Στις συμφωνίες αυτές, αλλά και γενικότερα στη δράση του
δικτύου, καταλυτική έχει υπάρξει η συμβολή της Ατλαντίς
Συμβουλευτική ΑΕ, η οποία έχει καταφέρει να προετοιμάσει
και να υποστηρίξει τις επενδύσεις κορυφαίων νέων
επιχειρηματιών, συνεισφέροντας παράλληλα στην
επιτυχημένη υλοποίηση των στόχων κάθε επιχείρησης.

Το κίνητρο και η ιδέα πίσω από την δημιουργία του AdrionBAN ήταν
η επιτυχία και το έντονο ενδιαφέρον που εκφράστηκε ομόφωνα από
το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, οι οποίοι συμμετείχαν στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMARTInno. Μέσω του προγράμματος, η
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. ξεκίνησε τη δημιουργία του Δικτύου με
πρωταρχικό κίνητρο τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων
από ιδιώτες επενδυτές, γνωστούς ως Επιχειρηματικούς Αγγέλους.
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Στόχος του AdrionBAN είναι η δημιουργία μιας επιτυχημένης και κερδοφόρας κοινότητας από
Επιχειρηματικούς Αγγέλους, προκειμένου να ενισχυθούν οι νέες και καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
ευκαιρίες αγοράς, επεκτασιμότητα υψηλής ανάπτυξης και εξωστρέφεια. Επιπλέον, το Δίκτυο
απευθύνεται σε υπάρχουσες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, εξωστρέφεια, ισχυρά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλό αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάδειξης, της προώθησης και της στήριξης της καινοτομίας η
Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε διοργανώνει σε τακτική βάση Business Angels Forums, με
απώτερο σκοπό την προβολή και παρουσίαση νεοφυών και ήδη υφιστάμενων καινοτόμων
επιχειρήσεων σε επιχειρηματικούς αγγέλους, venture capital funds και growth funds. Ήδη
έχουν διοργανωθεί εφτά Business Angels Forum. 

Τέλος υποστηρίζουμε τις νεοφυής επιχειρήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και funds όπως το Innovation Window που υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης
στην Ελλάδα.

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. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ START-UP

 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 

Άγγελος Μαγκλής 
2310 531000
amanglis@atlantisresearch.gr 

 
Δημήτριος Παπούλιας

2310 531000 
papoulias@atlantisresearch.gr

http://www.atlantisresearch.gr/


ΕΡΕΥΝΩ –  ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.
Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη
εξειδίκευση.
Ενσωμάτωση της νέαςγνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα
αλλάκαι σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και
αλυσίδες αξίας.
Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και
ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς
ανταγωνισμού.
Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και
εξειδίκευσης (Brain Gain).
Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

Για την ανάπτυξη κάποιου καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας, για
την ένταξη σε νέες αγορές ή την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων για
την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας αυτό είναι το κατάλληλο
χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί η εμβληματική
δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» του προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»
είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της
παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς
διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης
αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς
οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα
έρευνας και καινοτομίας.
Στόχοι της δράσης:

| 32ΕΡΕΥΝΩ –  ΚΑ ΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027



| 33

Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις, με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό ανά
αίτηση χρηματοδότησης τα 800.000€.
Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, με μέγιστο συνολικό
προϋπολογισμό ανά αίτηση χρηματοδότησης τα 2.000.000€.
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό ανά
αίτηση χρηματοδότησης τα 2.000.000€.
Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις, με μέγιστο
προϋπολογισμό στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο
ποσό των 300.000.000 €. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων μπορεί να διαρκέσει έως 36
μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την έμπειρη ομάδα μας που έχει
περισσότερο από 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά για να εξετάσουμε τις δυνατότητες
συμμετοχής της εταιρείας σας στη συγκεκριμένη δράση.
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eTENDER -  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δημιουργία διαγωνισμού και καθορισμός αντικειμένου.
Πρόσκληση συμμετεχόντων, διαχείριση και αξιολόγηση
προσφορών.
Δημοσίευση και διενέργεια διαγωνισμού.
Υποβολή τιμών προσφοράς (bids) σε πραγματικό χρόνο και
κατακύρωση σε μία ή περισσότερες προσφορές.

Διαγωνισμοί, κυρίως Αγγλικού Τύπου και παραλλαγών του.
Υποστήριξη χρηστών διαφορετικών ρόλων και αντίστοιχων
διαδικασιών: γενικός διαχειριστής, επιθεωρητής, υπεύθυνος
διαγωνισμού και χρήστης συμμετέχοντος φορέα.
Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης Συνδεδεμένων
Διαγωνισμών (π.χ. προμήθεια προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
εγκατάστασης / παραμετροποίησης).
Πελατοκεντρική προσέγγιση: ο πελάτης μπορεί να έχει τον δικό
του ιδιαίτερο χώρο, στον οποίο καλεί τους δικούς του
συμμετέχοντες. 
Δυνατότητα διασύνδεσης της υπηρεσίας με το ERP του πελάτη.
Αυτόματη υποβολή bid.
Παράταση διαγωνισμού.
Υποστήριξη Εταιρικών Ομίλων.

Το eTender είναι μια πρωτοποριακή real-time Υπηρεσία
διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών. Απευθύνεται σε κάθε
είδους επιχείρηση ή οργανισμό που επιθυμεί να αγοράσει ή να
πουλήσει υλικά και υπηρεσίες στην καλύτερη δυνατή τιμή στην
εγχώρια και διεθνή αγορά. Περιλαμβάνει μειοδοτικούς και
πλειοδοτικούς διαγωνισμούς που εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο σε
ένα ενιαίο περιβάλλον (on-line) πρόσβασης τόσο των διοργανωτών
όσο και των συμμετεχόντων. 

Η υπηρεσία θα παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη σε όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού:

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας eTender είναι τα εξής:
·Πλήρης διαδικτυακή πρόσβαση, μέσα από το περιβάλλον ενός WEB
Browser, τόσο για τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και
για τους συμμετέχοντες. 
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Η υπηρεσία απευθύνεται σε οργανισμούς και εταιρίες που έχουν μεγάλο όγκο προμηθειών ή
πωλήσεων προϊόντων, γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων τους, κτλ, καθώς και σε
ομίλους εταιριών οι οποίοι επιδιώκουν οικονομίες κλίμακας μέσα από ενοποιημένες
διαδικασίες αγορών / πωλήσεων.
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