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•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.

•

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας
http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.

Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]
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ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων έως 60% για την ίδρυση, επέκταση και
εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων και έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής στο
πλαίσιο λειτουργίας του Αναπτυξιακού Νόµου.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 60% ανάλογα µε την
περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης για τις παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:
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Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*)
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον
δύο αστέρων (2*) ή κατώτερης κατηγορίας των δύο αστέρων (2*), , σε κτίρια που χαρακτηρίζονται
διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία
δύο αστέρων (2*)
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε
την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*).
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*).
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων
(campings) τουλάχιστον Γ’ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής όπως συνεδριακών κέντρων,
χιονοδροµικών κέντρων, έργων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών, λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες),
γηπέδων γκολφ., κέντρων θαλασσοθεραπείας. αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη
της χώρας.
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Οι κυριότερες επιλέξιµες και επιχορηγούµενες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
3. Η επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές
µονάδες.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου
και του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων,
λοιπού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών
αυτοκινήτων για την µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας.
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Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του οδηγού τουριστικών επενδύσεων που έχει
ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό
οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.

AT

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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2) Eνίσχυση των επενδυτικών σχεδίων Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων
έως 55% πλαίσιο λειτουργίας του Αναπτυξιακού Νόµου .
Στον αγροτικό τοµέα δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης επενδύσεων σε ένα ευρύτερο πεδίο τοµέων
της φυτικής, ζωικής παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, µε προσθήκη επιπλέον επιλέξιµων
δαπανών και απάλειψη περιορισµών που αλλοίωναν τον υγιή ανταγωνισµό και εµπόδιζαν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
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Στον πρωτογενή τοµέα (παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων) ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:
α. Επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων
τα οποία πραγµατοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς καθώς και οµάδες παραγωγών
ή ενώσεις οµάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
β. Επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής
προέλευσης, τα οποία προέρχονται από γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις και δεν έχουν υποστεί
επεξεργασία από µεταποιητική δραστηριότητα.
γ. Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα φυτικής παραγωγής: γεωργικές επιχειρήσεις - εκµεταλλεύσεις θερµοκηπιακού τύπου
και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή κηπευτικών, µανιταριών, ανθοκοµικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού
και κάθε άλλου προϊόντος δενδροκηπευτικής.
δ. Επενδυτικά σχέδια στον κτηνοτροφικό τοµέα: επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις εσταυλισµένου ή ηµιεσταυλισµένου
τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων.
Στον δευτερογενή τοµέα (µεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων) ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:
α. Στην µεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους
τοµείς των δηµητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, κλπ
β. Στην µεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους
τοµείς κρέατος ζώων και πτηνών, γάλακτος,, αυγών,, φυσικού µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης κλπ.
γ. Στον τοµέα παραγωγής ζωοτροφών
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Στον τριτογενή τοµέα που αφορούν την εµπορία γεωργικών προϊόντων όπου ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια
εµπορίας γεωργικών προϊόντων για παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.
Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες από τον Ν.3299/04 για επενδυτικά παραγωγής και µεταποίησης
γεωργικών προϊόντων είναι:
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Για επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής αγροτικών
προϊόντων, επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
•
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού.
•
Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση
του περιβάλλοντος, µε εφαρµογή διεθνών προτύπων (συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης)

AT
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Για τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
2. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και
εργαστηριακού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων
και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
4. Οι δαπάνες για εξειδικευµένες Υπηρεσίες αναδιοργάνωσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα
(Α.Σ.Ο., Σ.Ε., κτλ.) µε την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνονται στην έννοια των λοιπών δαπανών του άρθρου αυτού.
5. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.
6. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης
µονάδας. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση
καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών
και προϊόντων.
7. Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων ή άλλων διαµορφωµένων οχηµάτων εξειδικευµένων χρήσεων, µόνο
εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της µονάδας και
καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.
8. Οι δαπάνες µελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων
υποδοµών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της
ποιότητας, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο
εθνικό φορέα.
9. Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων της παραγράφου γ των επενδυτικών
σχεδίων του πρωτογενή τοµέα.
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10. Οι δαπάνες για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις
αναβάθµισης του γενετικού υλικού υφισταµένης κτηνοτροφικής µονάδας που συµπεριλαµβάνεται η αγορά ζώων
απαιτούνται γενεαλογικά πιστοποιητικά ή βεβαίωση εγγραφής των ζώων σε βιβλία ισοδύναµα των γενεαλογικών.
Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στην περίληψη υπαγωγής αγροτικών επενδύσεων στον νόµο 3299/04.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. δίνεται επιχορήγηση έως 55% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης
και το µέγεθος της επιχείρησης για τις παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

3) Logistics - Στις 700.000 ευρώ ανέρχεται ο ελάχιστος προϋπολογισµός για επενδυτικά
σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04.

Co

Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) µε ποσοστό επιχορήγησης από 20% έως 60%
ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το
αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
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Ωστόσο ο ελάχιστος προϋπολογισµός υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου logistics ανέβηκε στις 700.000 ευρώ (από
250.000 ευρώ που ήταν σύµφωνα µε παλαιότερη υπουργική απόφαση). Σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση
παραµένει ο περιορισµός του συνολικού κόστους των κτιριακών δαπανών στο 70% του προϋπολογισµού του έργου,
ωστόσο δίνεται για πρώτη φορά στις µικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα
υλοποιηθεί η επένδυση, και της ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων κτιρίων και εξοπλισµού.
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Σηµειώνεται πως για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου logistics στον αναπτυξιακό νόµο πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην κατηγορία
επενδυτικών σχεδίων «παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» του Ν.3299/04, είναι αυτές που
δραστηριοποιούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αµιγώς παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (3PL - Third
Party Logistics).
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς την δική τους (π.χ. εµπορική)
δραστηριότητα.
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προµήθεια, παραλαβή και αποθήκευση εµπορευµάτων
σε σύγχρονες µονάδες ( αποθήκες ) και την µεταπώλησή τους.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων logistics του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των
σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

Επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης 22% και 23% για µικρές µεταποιητικές µονάδες της Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης από 5% έως 20% για τις λοιπές µεταποιητικές µονάδες.
∆υνατότητα ενίσχυσης επιπρόσθετων δαπανών όπως η αγορά µεταφορικών µέσων, η συµµετοχή σε εκθέσεις κλπ.
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4) Πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια. Έως 23% επιπλέον επιχορήγηση για µικρές
υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις µε προϋπολογισµό τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.

Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα πλεονεκτήµατα των µεταποιητικών µονάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις
ένταξης στα ολοκληρωµένα πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια.
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Πιο συγκεκριµένα µε ποσοστά από 20% έως 60% ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου
πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη σύστασή
τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους
3.000.000 ευρώ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ, και
Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους
οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και µεταλλευτικών
επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου
συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό
εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε ένα ή περισσότερους
από τους επόµενους στόχους:
1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά.
2. Παραγωγή και προώθηση Επώνυµων Προϊόντων και / ή Υπηρεσιών.
3. Καθετοποίηση παραγωγής / Ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων / υπηρεσιών ή συµπληρωµατικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
4. Παραγωγή προϊόντων ή/ και υπηρεσιών σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων βασικών
προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.
5. Μεταφορά παραγωγικών - ερευνητικών δραστηριοτήτων από το εξωτερικό στην Ελληνική Επικράτεια.
6. Παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών από την σύµπραξη µη οµοειδών επιχειρήσεων (κατά προτίµηση από
διαφορετικούς κλάδους) µε στόχο την παραγωγή σηµαντικά ή τελείως διαφοροποιηµένων των υφιστάµενων
προϊόντων ή υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Η σχετική περίληψη υπαγωγής πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και
των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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5) Επιχορήγηση Επενδυτικών Σχεδίων ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συµπεριλαµβανοµένων
των αµοιβών του προσωπικού) από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 µε ποσοστό έως 60%.
Οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού (υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες) που πληρούν τις προϋποθέσεις και
τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης έχουν την δυνατότητα να επιχορηγηθούν από 20% έως 60% για επιχειρηµατικά σχέδια
ανάπτυξης λογισµικού.
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Οι επιλέξιµες δαπάνες στις οποίες συµπεριλαµβάνεται το κόστος της περαιτέρω ανάπτυξης του λογισµικού (δηλαδή το
κόστος των αµοιβών προσωπικού) είναι:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις
3. ∆απάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι
60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού.
Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του
οποίου αποκτάται η χρήση.
5. ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων λογισµικού.
Οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης που
έχουν σχέση µε την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολούν, της υποδοµής αυτών αλλά και της
υπάρχουσας λειτουργίας αυτών.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
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Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων ανάπτυξης λογισµικού του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

6) Ευκαιρίες Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων που µε ποσοστό έως
60% από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 για παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών
ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα ,
δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια
που αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τους περιορισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του
τριτογενή τοµέα για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
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Ο έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου
Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων
Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν
παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα.
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Προκειµένου το προϊόν (ή τα προϊόντα) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέο είτε αυτό
είναι ενδιάµεσο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή άλλων προϊόντων είτε καταλήγει στον τελικό καταναλωτή,
πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα αυτούσιο.
2. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα παραλλαγµένο.
3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της δυνατότητας παραγωγής απ' τον φορέα
της επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του προτεινόµενου προϊόντος.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων:
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Ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
δεν παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών αυτούσιες ή παραλλαγµένες.
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή
των υπηρεσιών.
Ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν µόνο αυτές που για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους
είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
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Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέα είτε αυτή
είναι υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη
παραγωγής προϊόντων είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασής της
στην Ελλάδα αυτούσια.
2. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα παραλλαγµένη.
3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της υπηρεσίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της δυνατότητας παροχής απ' τον φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά του για την παροχή της
προτεινόµενης υπηρεσίας.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας.
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Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας

AT

Για τον χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από την επένδυση.
2. Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση και οργάνωση της
επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την
επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή
των υπηρεσιών.
Για τον χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.
2. Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης
για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας.
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Θεµατικές περιοχές επενδυτικών σχεδίων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά
προηγµένης τεχνολογίας που λαµβάνουν µία θετική προσαύξηση επί της συνολικής βαθµολογίας τους.
•
Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή
φαρµάκων και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
•
Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές ή τεχνολογικές/ τεχνικές εφαρµογές
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, βιο-πληροφορικής, βιο-µιµητικής, βιοεπεξεργασίας
(bioprocessing) καθώς και αγροβιολογίας µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης και συναφών
σκευασµάτων.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών ευφυών συστηµάτων και ροµποτικής, µικροηλεκτρονικής,
νανοτεχνολογίας και µικρο-µηχανικής.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών οπτικών ινών και φωτονικών ή προηγµένων οπτικών
συστηµάτων.
•
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε έξυπνα συστήµατα µεταφορών, στον κλάδο της
υγείας, σε διαχείριση ενέργειας και υδάτων.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις σε προηγµένα ή νέα υλικά για ενεργειακές, ιατρικές (βιοϋλικά),
περιβαλλοντικές και αντισεισµικές εφαρµογές πλην των εξαιρέσεων των προϊόντων χαλυβουργίας και των
συνθετικών ινών όπως ορίζονται στα σχετικά παραρτήµατα του Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις περιφερειακές
ενισχύσεις της Ε.Ε..
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις υβριδικών ενεργειακών εφαρµογών.
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Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων νέων ή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών του νόµου που έχει ετοιµάσει η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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7) ECOLABEL
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To λουλούδι του Eco-label αφορά σε ένα εθελοντικό σχέδιο, που ενθαρρύνει επιχειρήσεις να προωθούν προϊόντα και
υπηρεσίες, οι οποίες είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον από τη µια και από την άλλη διευκολύνει Ευρωπαίους
καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές.
Το αναγνωριστικό αυτό σήµα µπορεί να το βρει κανείς σε όλη την ΕΕ καθώς και στην Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την
Ισλανδία. Το eco-label είναι τµήµα µιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία στοχεύει στην βιώσιµη ανάπτυξη και παραγωγή.
Συνοπτικά για τη διαδικασία απόκτησης του Εco-label ο ενδιαφερόµενος οφείλει να γνωρίζει τα εξής:
1. Πριν την υποβολή της αίτησης Application Pack στον αρµόδιο φορέα (ΑΣΑΟΣ δηλ. Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής
Οικολογικού Σήµατος, που υπάγεται στο ΥΠΕΧΩ∆Ε) θα πρέπει η επιχείρηση να έχει εξετάσει το βαθµό συµµόρφωσής
της µε τα δηµοσιευµένα κριτήρια (criteria του Application Pack).
2. Στη συνέχεια κατατίθεται φάκελος αίτησης στον ΑΣΑΟΣ, ο οποίος συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά και
δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν συµµόρφωση µε τα κριτήρια. Τα δικαιολογητικά αυτά µπορεί να είναι υπεύθυνες
δηλώσεις του επιχειρηµατία ή δηλώσεις του προµηθευτή κ.α., τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Application
Pack.
3. Ο φάκελος της αίτησης χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά µε τον
επιχειρηµατία και το τουριστικό κατάλυµα και στο δεύτερο τµήµα απαιτούνται οι δεσµεύσεις της επιχείρησης για τη
συµµόρφωση µε τα κριτήρια και η αναλυτική τεκµηρίωση του τρόπου µε τον οποίο πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια.
4. Επίσης ο φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει µια απεικόνιση- σχεδιάγραµµα για τον τρόπο χρήσης του Eco-label,
ώστε να κατανοήσει ο αρµόδιος φορέας αν γίνεται σωστή χρήση του σήµατος.
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Το κόστος για την απόκτηση του Eco-label είναι διαφορετικό µεταξύ των κρατών µελών. Για την Ελλάδα το κόστος της
αίτησης είναι της τάξης των 1000 € µε µειωµένες τιµές για πολύ µικρές (έως 10 άτοµα προσωπικό) µικρές και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για ορεινά καταφύγια. Η διαδικασία όµως της βράβευσης γίνεται βαθµωτά και το
ίδιο ισχύει και για το κόστος. Αναλυτικά η διαδικασία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
A/A Βήµατα
Κόστος
1
Έλεγχος τήρησης των
∆εν περιλαµβάνεται στο κόστος αίτησης
κριτηρίων του Eco-label
2
Προετοιµασία επιχείρησης να
∆εν περιλαµβάνεται στο κόστος αίτησης
προσαρµοστεί στα πρότυπα
του Eco-label
3
∆ηµιουργία σχεδιαγράµµατος ∆εν περιλαµβάνεται στο κόστος αίτησης
χρήσης του Eco-label
Υποβολή Φακέλου αίτησης
1000 € µε έκπτωση της τάξης:
στον ΑΣΑΟΣ για την

25% για µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις
απόκτηση του Eco-label.

75% για πολύ µικρές επιχειρήσεις (µε προσωπικό έως 10 άτοµα) ή
ορεινά καταφύγια.
Η καταβολή του κόστους της αίτησης στον φορέα δεν γίνεται µε την αίτηση,
αλλά κατόπιν πρόσκλησης του φορέα να υποβληθεί το ποσό που αναλογεί
στην επιχείρηση, ενώ η τελευταία υποβάλει µε την αίτηση όλα τα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι µπορεί να έχει έκπτωση (πχ Ε7/ΑΠ∆,
Ε3,/ισολογισµοί).
4
Επιθεώρηση από τον ΑΣΑΟΣ
∆εν περιλαµβάνεται στο κόστος της αίτησης.
ή διευκρινήσεις επί της
διαδικασίας.
5
Βράβευση της επιχείρησης
∆εν περιλαµβάνεται στο κόστος της αίτησης.
6
∆ιατήρηση του σήµατος EcoΤο ετήσιο κόστος για τη διατήρηση του σήµατος είναι 0,15% επί του 50% της
label
ετήσιας αξίας των πωλήσεων και έχει ανώτατο όριο 25.000 και κατώτατο όριο
100€.
Το ετήσιο κόστος µπορεί να µειωθεί κατά 15% αν η επιχείρηση διαθέτει ήδη
EMAS ή ISO14001.
Η έκπτωση 25% που ισχύει στο βασικό κόστος απόκτησης του σήµατος ισχύει
και στο ετήσιο κόστος για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Οι εκπτώσεις µπορούν να συνυπολογιστούν και να έχουν εφαρµογή και στο
ετήσιο µέγιστο και ελάχιστο κόστος, αλλά δεν µπορούν να είναι λιγότερο από
το ήµισυ των ορίων (min=100€ & max=25.000€).
6. Εάν η αίτηση είναι επιτυχής τότε ο αιτών πρέπει να τηρεί το φάκελο της αίτησης ενηµερωµένο µε κάθε νέο δεδοµένο.
7. Το σήµα έχει ισχύ έως ότου τα κριτήρια λήξουν ή αναθεωρηθούν, σε εκείνο το σηµείο υπάρχει απλοποιηµένη
διαδικασία ανανέωσης του σήµατος υπό τα αναθεωρηµένα κριτήρια.
8. Στο κόστος απόκτησης δεν συµπεριλαµβάνονται τα κόστη της επιθεώρησης ή των τεστ του φορέα.
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5.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί το τουριστικό κατάλυµα για να βραβευτεί διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά
και αφορούν στην εξοικονόµηση ενέργειας, νερού, διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνων χηµικών ουσιών, άλλες υπηρεσίες
που προσφέρει το κατάλυµα και την πολιτική διαχείρισης που εφαρµόζει το κατάλυµα.
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Ο ρόλος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων, οι οποίες επιθυµούν να
βραβευθούν µε το Eco-label:
1. Να επισκεφθεί το τουριστικό κατάλυµα για να παρακολουθήσει τη λειτουργία του.
2. Να προτείνει µεθόδους για την κάλυψη των κριτηρίων του Eco-label, οι οποίες να είναι οι βέλτιστες από άποψης
εξόδων και ταυτόχρονα αποτελεσµατικότητας.
3. Στη συνέχεια να σχεδιάσει τη χρησιµοποίηση του Eco-label κατά τρόπο που να διευκολύνει τη λειτουργία της
επιχείρησης και να συµβάλει στον περιορισµό εξόδων αυτής από λειτουργικά κόστη.
4. Να προετοιµάσει την επιχείρηση έτσι ώστε να προσεγγίσει τους στόχους του Eco-label µέσα από το λειτουργικό
σχεδιασµό του συστήµατος σύµφωνα µε τα πρότυπα. Αυτό σηµαίνει ότι αναλαµβάνει να δηµιουργήσει µια πολιτική
διαχείρισης και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της.
5. Να προετοιµάσει το φάκελο για την υποβολή της αίτησης στον ΑΣΑΟΣ και να είναι σε άµεση επαφή µε τον φορέα για
περαιτέρω διευκρινήσεις.
6. Να διατηρεί επαφή ετησίως µε την επιχείρηση για τη σωστή και καλή εκτέλεση των κριτηρίων του Eco-label.
7. Να προτείνει µεθόδους περαιτέρω διάδοσης της βράβευσης της επιχείρησης πέραν της εισαγωγής του καταλύµατος στο
site των Βρυξελλών GREEN STORE.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κύπρου :
- Κώστας Ανδρέου, +357 22 660482 εσωτ. 142, e-mail: k.andreou@atlantis-consulting.eu,
Fax: +357 22 660516, www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, +30 2310 531000 εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Σοφία Στεφανίδου, +30 2310 531000 εσωτ. 138, e-mail: stefanidou@atlantisresearch.gr
Fax: +30 2310 552265, www.atlantis-consulting.eu
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8) Νέα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία REACH – Kαταχώριση (Registration), Aξιολόγηση (Evaluation)
και Αδειοδότηση (Authorisation) Χηµικών ουσιών (of CΗemical Substances).
Πόσο επηρεάζει την δική σας επιχείρηση;
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός REACH 1907/2006 είναι το αποτέλεσµα της αυξηµένης ευαισθησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας από επικίνδυνες χηµικές ουσίες,
µέσα από µηχανισµούς που θα διαφυλάσσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής αγοράς χηµικών προϊόντων.

.A
.

Το REACH τέθηκε σε ισχύ στις 1/6/2007 και τα όσα ορίζει θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ από τα Κράτη Μέλη µέχρι το 2018.
Περιλαµβάνει διατάξεις για χηµικές ουσίες σε καθαρή µορφή και για χηµικές ουσίες που περιέχονται σε παρασκευάσµατα
και προϊόντα . Στόχος του REACH είναι ο έλεγχος των κινδύνων που απορρέουν όχι µόνο από τις λεγόµενες
«υπάρχουσες» ουσίες (που διατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή αγορά πριν το 1981) αλλά και από τις λεγόµενες «νέες» (που
έκαναν την εµφάνισή τους µετά το 1981).

gS

Μεταξύ 1ης Ιουνίου 2008 και 30 Νοέµβριου 2008 όλες οι χηµικές ουσίες, οι οποίες καλύπτονται από την
οδηγία πρέπει να προεγγραφούν ούτως ώστε να δροµολογηθεί η αξιολόγηση τους.
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Με την προ-εγγραφή η επιχείρηση θα µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιεί την ουσία. Σε περίπτωση µη προεγγραφής,
µια χηµική ουσία δεν θα µπορεί να χρησιµοποιείται παρά µόνο µετά από την πλήρη εγγραφή της στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων. Για το λόγο αυτό συστήνεται όπως οι επηρεαζόµενες εταιρείες λάβουν έγκαιρα τα µέτρα
τους ούτως ώστε να προ-εγγράψουν τις χηµικές ουσίες που εµπίπτουν στον κανονισµό REACH πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία της 30ης Νοεµβρίου 2008.
Εάν η εταιρία σας εισάγει χηµικά προϊόντα, χρησιµοποιεί χηµικά προϊόντα ή παράγει ή εισάγει αντικείµενα, τα οποία
απελευθερώνουν σκοπίµως κάποια χηµική ουσία τότε ίσως επηρεάζεστε και εσείς από την οδηγία REACH.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ µπορεί να σας
υποστηρίξει πλήρως για τη συµµόρφωση σας µε τις απαιτήσεις του REACH προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•
•
•
•
•

•
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•
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Αξιολόγηση των υποχρεώσεων της εταιρίας σας σε σχέση µε τον κανονισµό REACH.
Εµπιστευτική αξιολόγηση του κύκλου και των διαδικασιών της εταιρίας, οι οποίες περιλαµβάνουν χηµικές ουσίες.
Αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο οι προµηθευτές σας έχουν υποχρεώσεις σε σχέση µε το REACH και πώς
επηρεάζουν την επιχείρηση και την αλυσίδα παραγωγής σας.
Παροχή υποστήριξης (1/6/2008-30/11/2008) κατά την προ-εγγραφή της χηµικής ουσίας στους αρµόδιους φορείς
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων)
Επεξήγηση νοµοθεσίας και υποχρεώσεων στα µέλη τις εταιρίας.
Παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της εταιρίας για την σωστή διαχείριση των χηµικών ουσιών.
Σύνταξη και αναθεώρηση ∆ελτίων ∆εδοµένων Χηµικών Ουσιών εάν απαιτείται.
Υποστήριξη στην ετοιµασία φακέλου εγγραφής σύµφωνα µε τις οδηγίες του κανονισµού εφόσον απαιτείται.
Υπηρεσίες αναβάθµισης και αρχείων δεδοµένων ασφάλειας καθώς και την δηµιουργία Αξιολογήσεων Ασφάλειας
Χηµικών Προϊόντων (Chemical Safety assessments) και Εκθέσεων Ασφάλειας Χηµικών Προϊόντων (Chemical Safety
Reports).
Παροχή υπηρεσιών Μοναδικού Αντιπρόσωπου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 8 για την εγγραφή χηµικών ουσιών στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό Χηµικών Προϊόντων και την διαχείριση των εργασιών που απαιτούνται.
Παροχή υπηρεσιών Τρίτου Αντιπροσώπου (Άρθρο 4) όσον αφορά τις συζητήσεις µε άλλους παρασκευαστές,
εισαγωγείς ή, ενδεχοµένως, µεταγενέστερους χρήστες στα Φόρουµ ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό την
προστασία της ταυτότητας του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του µεταγενέστερου χρήστη από τους
ανταγωνιστές.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

9) ∆ράσεις για την προώθηση του Οικοτουρισµού στηρίζουν την ανάπτυξη του τουρισµού
του Νοµού ∆ράµας.
Την εκπόνηση της «Μελέτης εξειδίκευσης σχεδίου οικοτουρισµού (προώθηση, διαδροµές, υπηρεσίες) και
ενεργειών διαχείρισης επισκεπτών και περιβάλλοντος», η οποία χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα LEADER+,
ανέλαβε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. και το τµήµα του Management Consulting. Η υλοποίηση της µελέτης
ανατέθηκε στην εταιρεία µας από το Επιµελητήριο ∆ράµας, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης του ανωτέρου έργου.
Ο σκοπός της µελέτης είναι η διατύπωση στρατηγικής και η κατάστρωση συγκεκριµένου προγράµµατος δράσεων για την
προώθηση και ανάπτυξη του οικοτουρισµού. Με βάση το γενικότερο σκοπό, οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια της
παρούσας µελέτης είναι:
•
Να γίνει καταγραφή της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς και της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος του
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Νοµού ∆ράµας.
Να προβληθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τον πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση
να τονιστεί η µοναδικότητα της περιοχής.
Να διερευνηθεί η δυνητική ζήτηση και να εντοπιστούν οι οµάδες – στόχοι.
Να ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασµό της τουριστικής ανάπτυξης.
Να αναδειχθούν οι αναγκαίες προτεραιότητες και κατευθύνσεις στη χάραξη της προτεινόµενης στρατηγικής, µε
βάση τις τάσεις που καταγράφονται και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.
Να προταθούν ποικίλες δραστηριότητες για την ενεργή συµµετοχή του τοπικού πληθυσµού και των επισκεπτών.
Να προταθούν συγκεκριµένες δράσεις για την άρση της εποχικότητας και καθιέρωση της περιοχής ως
προορισµού τεσσάρων εποχών.
Να προσδιορισθούν οι παράµετροι εκείνες οι οποίες πρέπει πλέον να παρακολουθούνται συστηµατικά για τον
έλεγχο και την εκτίµηση της µελλοντικής οικοτουριστικής ανάπτυξης.
Να τονωθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα.

gS

Έχοντας αναπτύξει µεγάλη τεχνογνωσία στη στρατηγική ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική
Α.Ε. παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δηµόσιους οργανισµούς για την καλύτερη οργάνωση, προώθηση
και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της εταιρείας µας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας: www.atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

10) ISO 9001:2000 στο Νοµό ∆ράµας.
Η ∆ιοίκηση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις αλλά και τις προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής και µε γνώµονα πάντα την αύξηση της ικανοποίησης των Μελών του αποφάσισε να κάνει ακόµη ένα βήµα για τη
διαρκής βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών του Επιµελητηρίου. Στα πλαίσια αυτά αποφάσισε την ανάπτυξη,
εγκατάσταση και παρακολούθηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001:2000.

Co

Για το σκοπό αυτό το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ επέλεξε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ως υπεύθυνη
συµβουλευτική εταιρία για την ανάπτυξη και εφαρµογή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000,
βασιζόµενο στην πολύχρονη εµπειρία των στελεχών της εταιρίας µας στα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υλοποιήσει πάνω από 130 Σ.∆.Π. (ISO 9001:2000, ISO 14001, ΕΛΟΤ 1801,
ISO 22000, ISO 27000) τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο ∆ηµόσιο τοµέα, πρωτοπορεί και στην εφαρµογή Σ.∆.Π. σε
Ν.Π.∆.∆. όπως αυτό στην περίπτωση του ΒΕΘ, του 1ο Επιµελητηρίου στην Ελλάδα που εγκατέστησε Σύστηµα ISO
9001:2000 µε τη βοήθεια των συµβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρίας µας.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Χρυστάλλα Χριστοφή, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, e-mail: christofi@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

11) Ευκαιρίες χρηµατοδότησης δυναµικών επιχειρήσεων από την Εναλλακτική Αγορά
(ΕΝ.Α.) του Χ.Α.Α. και τα χρηµατιστήρια PLUS & AIM του Λονδίνου

AT

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν:
•
Εναλλακτική µέθοδο χρηµατοδότησης µε ανταγωνιστικό κόστος
•
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου
•
Προώθηση της αναγνωρισιµότητας και της φήµης τους
•
Προετοιµασία (εφόσον το επιθυµούν) για την ένταξή τους στην οργανωµένη αγορά µέσω της σταδιακής αύξησης
της διασποράς και εµπορευσιµότητας των µετοχών τους και την προσαρµογή τους στο «χρηµατιστηριακό
περιβάλλον».
Συγκεκριµένα οι παρεχόµενες υπηρεσίες, ενισχύουν την υποψηφιότητα της επιχείρησης ώστε να αξιολογηθεί θετικά η
καταλληλότητα αυτής για εισαγωγή στην κατάλληλη αγορά (την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών, τις αγορές PLUS και AIM του Λονδίνου). Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι η διαµόρφωση
στρατηγικής της επιχείρησης σας, η συγγραφή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου της, όπως επίσης και η ανάδειξη των
προοπτικών ανάπτυξης της επιχείρησης σας και η ορθή επιλογή της κατάλληλης πηγής χρηµατοδότησης. Η Εναλλακτική
Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών είναι ένας Πολυµερής Μηχανισµός ∆ιαπραγµάτευσης, όπως αυτός
περιγράφεται στην Οδηγία MiFID. Βασική προϋπόθεση για να αιτηθεί µία εταιρεία την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α., είναι να
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έχει καθαρή θέση σε ενοποιηµένη βάση τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ, κατά το χρόνο αίτησης της διαπραγµάτευσης των
µετοχών (κάτι το οποίο σηµαίνει ότι πριν την εισαγωγή µπορεί να είναι και λιγότερα, ενώ µε την αύξηση θα πρέπει να
διαµορφωθούν σε αυτά τα επίπεδα), ενώ οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης πριν την
υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να είναι ελεγµένες από ορκωτό λογιστή και να έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.
∆υνατή η εισαγωγή εταιρειών µε ζηµιές, αλλά οι ζηµιές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των Ιδίων Κεφαλαίων. Η
διαδικασία για την εισαγωγή των ενδιαφερόµενων εταιρειών θα γίνεται µέσω ενός νέου θεσµού αυτού του "Συµβούλου".
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για µεγαλύτερη πληροφόρηση για την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) και τις αγορές PLUS και
AIM του Λονδίνου, µε σκοπό τη διαµόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεών σας για εκµετάλλευση των
εναλλακτικών αυτών πηγών χρηµατοδότησης, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Άγγελο Μαγκλή.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr

12) Ανακοινώθηκε η 3η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
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Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές προτεραιότητες σε πεδία όπου η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, όπως δίκτυα επικοινωνίας, ενσωµατωµένα συστήµατα
πληροφορικής, νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για την τρίτη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 265 εκ. € ενώ η προθεσµία
υποβολής προτάσεων ορίστηκε για τις 8 Απριλίου 2008.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι Προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται η 3η Πρόσκληση ΤΠΕ:
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Challenge 2: Cognitive systems, interaction, robotics
2.2 Cognitive systems, interaction, robotics
Challenge 4: Digital libraries and content
4.3 Digital libraries and technology-enhanced learning
4.4 Intelligent content and semantics
Future and emerging technologies
8.4 Science of complex systems for socially intelligent ICT
8.5 Embodied intelligence
8.5 ICT forever yours
Horizontal support actions
9.2 International cooperation
9.3 Trans-national co-operation among NCPs

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: FP7-ICT-2007-3
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την
υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, 803 κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

13) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα «Euromed Heritage IV» της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τοµέα της προώθησης και αξιοποίησης της
πολιτιστικής κληρονοµιάς του προγράµµατος Euromed. Επιλέξιµοι στο πρόγραµµα είναι µη κερδοσκοπικοί φορείς
(δηµόσιοι και ιδιωτικοί) από χώρες της Ευρωµεσογειακής Εταιρικής Σχέσης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Γειτονίας.
Το πρόγραµµα «EUROMED HERITAGE IV» θα χρηµατοδοτήσει κοινές δράσεις

φορέων διετούς έως τετραετούς
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διάρκειας, που αποσκοπούν στην εξοικείωση των πολιτών (ιδιαιτέρως των νέων) µε την πολιτιστική κληρονοµιά της
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, συµπεριλαµβανοµένης και της άυλης ιστορικής κληρονοµιάς της. Ιδιαίτερη έµφαση
δίδεται στη βελτίωση πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους, στην αποφασιστική συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών
στη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού τους αποθέµατος, στην εµπέδωση της πολιτιστικής πολυµορφίας και του
διαπολιτισµικού διαλόγου, στον πολιτιστικό τουρισµό και στις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Οι επιλέξιµοι φορείς θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων, από τους οποίους ένας θα
προέρχεται από τα 27 Κράτη – Μέλη και ένας από τις συνεργαζόµενες Μεσογειακές χώρες (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ,
Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία και ∆υτική Όχθη και Γάζα).
Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του έργου είναι 13.500.000 ευρώ. Η επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα
ξεπερνά το 80% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών και θα κυµαίνεται από 500.000 έως 1.500.000 ευρώ ανά δράση.
2008.
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Η
προθεσµία
υποβολής
των
προκαταρκτικών
προτάσεων
λήγει
στις
15
Φεβρουαρίου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.euromedheritage.net/
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, 803 κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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14) Πανευρωπαϊκό Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία) –
∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του
Tοµέα Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Communications & Mobile Applications Forum
που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη (Σουηδία) στις 28 & 29 Απριλίου 2008.

LA
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών
Κινητής Τηλεφωνίας και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Mobile Services (voice, data, gaming, multimedia, payment, TV)
•
Personal Instant Messaging
•
Virtual Communities & Social Networking
•
IP Interworking
•
Session Initiation Protocol (SIP)
•
High-Speed Packet Access
•
Mobile access to VPN
•
WiMAX
•
WiBro
•
Network Conversion
•
ITS (Intelligent Transportation System and Services)
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες,
venture capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις
και να εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συµµετοχή συνιστάται
ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που επιθυµούν τη χρηµατοδότησή τους από τις αγορές PLUS & AIM του Λονδίνου.
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Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και
κορυφαίους ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκτός από το Communications & Mobile Applications Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης το Micro
Nanotechnology Forum στις 29 Μαϊου 2008 στη Γαλλία, καθώς και περισσότερα από 4 τοµεακά Fora που θα
καλύπτουν µεταξύ άλλων κλάδους όπως: Diagnostics/Medtech, Industrial Biotech, Healthcare, e-services κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/mobilecomms
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Πρόγραµµα εκδήλωσης: Forum Brochure
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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15) Φοροαπαλλαγές ∆απανών Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
Τεκµηριώστε τις ∆απάνες Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της επιχείρησής σας και εκµεταλλευτείτε τις
προβλεπόµενες φοροαπαλλαγές.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3296/14.12.2004 που αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών
προσώπων, Αρθρο 9, Παράγραφος 8 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν δαπάνες
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας, πέραν της έκπτωσης αυτών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν
περαιτέρω και ποσοστό 50% των δαπανών αυτών που πραγµατοποίησαν µέσα στη διαχειριστική χρήση και
από τα καθαρά κέρδη τους.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση των δαπανών αυτών είναι µεταξύ άλλων και η πιστοποίηση τους.
Για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας απαιτείται η κατάθεση
ολοκληρωµένου φακέλου τεκµηρίωση της ερευνητικής δραστηριότητας που µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει:
• τα δικαιολογητικά / παραστατικά των επιστηµονικών τεχνολογικών δαπανών
• περίληψη των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων ή µελετών της επιχείρησης
• αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της επιχείρησης που να ορίζουν:
o
τον σκοπό του εκτελούµενου ερευνητικού έργου
o
το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης
o
τα άτοµα που θα απασχολούνται καθώς και το χρόνο απασχόλησής τους στο συγκεκριµένο ερευνητικό έργο
o
τον εξοπλισµό, λογισµικό κλπ που θα αγορασθούν για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου
o
τα λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει το κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό που µπορεί να βοηθήσει στην
αναγνώριση των επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας, τον διαχωρισµό τους σε φάσεις
εργασίας και την τεκµηρίωση των προκυπτουσών δαπανών. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να κάνει
χρήση της διάταξης είναι καλό να κινηθεί γρήγορα εξαιτίας του µικρού διαστήµατος που αποµένει µέχρι την λήξη του
οικονοµικού έτους.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, 803 κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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16) Εξέλιξη έργων και νέα έργα για το τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου

Ενδιάµεση Αξιολόγηση χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων της Κύπρου
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µέσω του Τµήµατος Υποστήριξης ∆ηµοσίου, µετά την υπογραφή της Σύµβασης του
έργου, έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την Αξιολόγηση των έργων της Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης της Κύπρου.
Υποβλήθηκε το πρώτο παραδοτέο του έργου και δροµολογείται επίσκεψη της Οµάδας Αξιολογητών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Κύπρο για τον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων σε φορείς του Κυπριακού ∆ηµοσίου.

Επιτυχής Ολοκλήρωση Α’ Φάσης έργου Σ∆ΙΤ
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. χτίζει σταθερά εµπειρία στην υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα Σ∆ΙΤ και
Συµβάσεων Παραχώρησης. Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου ολοκλήρωσε πρόσφατα την Α’ Φάση της υποστήριξης του
∆ήµου Μακεδονίδος Ηµαθίας στην προσυµβατική διαδικασία του έργου «Υποδοµές Ανάδειξης του ∆ήµου Μακεδονίδος σε
οργανωµένο και ολοκληρωµένο τόπο αναψυχής και αθλητικών δραστηριοτήτων». Το τεύχος του master plan και των
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σεναρίων βιωσιµότητας για το υπό µελέτη χιονοδροµικό κέντρο του ∆ήµου Μακεδονίδος υποβλήθηκε στο Πρόγραµµα
ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠ.ΕΣ. και αναµένεται η έγκρισή του. Σηµειώνεται ότι αυτό είναι το δεύτερο έργο υποστήριξης
προσυµβατικής διαδικασίας Σ∆ΙΤ στο οποίο η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ολοκληρώνει την Α’ φάση. Το συναφές
έργο για την κατασκευή υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στην Πορταριά Μαγνησίας έχει ήδη περάσει στη Β’ φάση και
προχωρά στη σύνταξη τευχών ∆ιακήρυξης για την εύρεση επενδυτή.

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου ∆ίου
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Το Τµήµα Υποστήριξης Προγραµµάτων ∆ηµοσίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει ολοκληρώσει το στρατηγικό
σχεδιασµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ∆ίου. Ο στρατηγικός σχεδιασµός του ∆ήµου στοχεύει στην
µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του ∆ήµου µε ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο. Στο σκέλος του επιχειρησιακού
προγραµµατισµού, το οποίος συνεχίζεται µε έντονους ρυθµούς, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα επικεντρωθεί στον
µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό 2008 – 2010 θέτοντας τους στόχους για την πλήρη εφαρµογή του αναπτυξιακού
σχεδίου.
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Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Σαµοθράκης
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει και δεύτερο έργο εκπόνησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος, για το
∆ήµο Σαµοθράκης. Το τµήµα Υποστήριξης Προγραµµάτων ∆ηµοσίου έχοντας τεχνογνωσία στην εκπόνηση Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων ανέλαβε να εκπονήσει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου στα στενά χρονικά περιθώρια του
Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε την υπογραφή της σύµβασης έχει ξεκινήσει τις εργασίες
για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ∆ήµο και την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασµού.
Σ∆ΙΤ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε µετά από ανοικτό διαγωνισµό την συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου
Σαµοθράκης στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ∆ΙΤ για την αξιοποίηση των ιαµτικών πηγών Θερµών Σαµοθράκης,
µε αµοιβή έργου 90.524 €. Πιο συγκεκριµένα, το έργο του Συµβούλου περιλαµβάνει δύο διακριτές Φάσεις:
•
Φάση της Προετοιµασίας
•
Φάση της ∆ιεκπεραίωσης
Σηµειώνεται ότι αυτό είναι το τρίτο έργο υποστήριξης προσυµβατικής διαδικασίας Σ∆ΙΤ το οποίο η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει.
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Υπεύθυνoς επικοινωνίας:
- Πάνος Λιβέρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 465030, e-mail: liveris@atlantisresearch.gr

17) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω
email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
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18) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"

.A
.

Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης
στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες
προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του. Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη χρήση εργαλείων
πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.

gS

Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από το δηµοσιογράφο κ.
Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
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Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του περιλαµβάνονται οι
µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr

19) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
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Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε στους χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν
παροχή πληροφοριών από το portal της ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την
επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr ειδικά για χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα,
αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν λοιπόν στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να
διαφηµιστείτε online µέσω του www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από
75.000 αποδέκτες κάθε δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηµατικό εργαλείο.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, κιν. 6949 120292, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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