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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2007. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

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.
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1) Η ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού και αθλητικού τουρισµού
εντάχθηκε στα επιλέξιµα επενδυτικά σχέδια του αναπτυξιακού νόµου µε επιχορήγηση έως
60%, µε προβλέψεις αντίστοιχες των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων και έργων ειδικής τουριστικής
υποδοµής.
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:
1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*)
2. 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*)
3. 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*).
4. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων
(2*).
5. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ' τάξης.
6. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων προπονητικού αθλητικού τουρισµού
7. 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.
Ειδικά για τα κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισµού απαιτείται έγκριση σκοπιµότητας µε απόφαση του
γενικού γραµµατέα του ΕΟΤ, έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης.
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.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων τουρισµού 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.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, 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, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: 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) ΠΕΠ Τριτογενούς Τοµέα (Εµπόριο – Υπηρεσίες)
Συνολικά κατατέθηκαν 31.463 προτάσεις, στις 13 περιφέρειες της χώρας, µε τα ποσοστά χρηµατοδότησης να
κυµαίνονται από 50% έως 60%, ανάλογα µε την περιφέρεια. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, το 33% (10.341) των
προτάσεων απορρίφθηκε άµεσα, καθόσον δεν πληρούσε τα κριτήρια αξιολόγησης. Από τις υπόλοιπες 21.119 (67%)
προτάσεις, προκρίθηκαν για χρηµατοδότηση 10.300 (το 33% περίπου). Παρά τον έντονο ανταγωνισµό, λόγω του
µεγάλου ενδιαφέροντος των ΜΜΕ επιχειρήσεων, τα αποτελέσµατα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ήταν και πάλι
πολύ καλύτερα από το µέσο όρο. Η εµπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρείας στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
είχε αποτέλεσµα από το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσε, το 64% προκρίθηκαν για χρηµατοδότηση, το 30%
είναι επιλαχούσες (παραµένουν στη ∆ιατραπεζική Επιτροπή) ενώ µόνο το 6% κρίθηκαν απορριπτόµενες. Τα ποσοστά
αυτά θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο, καθόσον το ποσό των 366 εκατοµµυρίων Ευρώ που επρόκειτο να διατεθεί, θα
αυξηθεί κατά 100 εκατοµµύρια Ευρώ, ύστερα από πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών.

3) Θα πρέπει να βιαστούν όσοι ετοιµάζονται να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια στις
πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου για να έχουν τις ευνοϊκές
ρυθµίσεις των αυξηµένων ποσοστών ενίσχυσης.
Στις 31/8/2008 λήγει η προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις πυρόπληκτες περιοχές που τυγχάνουν
των ευνοϊκών ρυθµίσεων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Μετά την 31/8/2008 τα επενδυτικά
σχέδια των περιοχών αυτών θα εξετάζονται µε τους ίδιους όρους που εξετάζονται και τα επενδυτικά σχέδια
των υπολοίπων περιοχών.
Οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και οι δήµοι Αιγίου, Ακράτας, ∆ιακοπτού, Συµπολιτείας,
Ερινεού και Αιγείρας στην περιοχή Αιγιαλείας του νοµού Αχαΐας και Ελειού-Πρόνων και Λειβαθούς του νοµού Κεφαλληνίας
χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι ρυθµίσεις των ευνοϊκών κανονιστικών αποφάσεων που
έχουν εφαρµογή για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Για τις περιοχές αυτές προβλέπονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και
απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης προκαταβολής επιχορήγησης από την 31/8/2007
και για ένα έτος, έως την 31/8/2008.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
• Παρέχονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης, 10% στις µεσαίες και 20% στις µικρές επιχειρήσεις, για όλα τα
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του άρθρου 4 του
Ν.3299/04 και θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών, µετατάσσονται στην Κατηγορία 1, που προβλέπει
υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης κατά 5%.
• Συνεπώς για τις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος τα ποσοστά
ενίσχυσης είναι 40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις µεσαίες και 60% για τις µικρές, ενώ για τις
πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% για τις µεγάλες
επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50% για τις µικρές, για όλα τα επενδυτικά σχέδια, πλην εκείνων που
αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Οι επενδυτικές προτάσεις των περιοχών αυτών θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
• Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, απαιτούνται
µόνο τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζει ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους επενδυτικών σχεδίων (π.χ.
περιβαλλοντικά, άδεια λειτουργίας κλπ) θα προσκοµίζονται πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης.
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού προκαταβολής της επιχορήγησης, για τα επενδυτικά
σχέδια που θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών είναι τα εξής:
1. Αίτηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης
2. Εγγυητική επιστολή για ποσό αντίστοιχο της αιτούµενης προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 10%.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου 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 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.
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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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810 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, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

4) Υπάρχουν αλλαγές στα συνοδευτικά δικαιολογητικά των επενδυτικών σχεδίων που
κατατίθενται στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου
Οι αλλαγές που δηµοσιεύτηκαν την 2/6/08 αφορούν µικρές αλλαγές - διευκρινήσεις σε επενδυτικά σχέδια
µεταποίησης, ίδρυσης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικούς σταθµούς, και ίδρυσης
πάρκινκ.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου και τις τρέχουσες εξειδικευµένες
περιλήψεις 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 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.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, 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, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

5) 9ο Venture Capital Forum και εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης
Την Πέµπτη 19/06/2008 πραγµατοποιείται στο ξενοδοχείο Hilton των Αθηνών για ένατη συνεχή χρονιά το Venture Capital
Forum. Επιχειρηµατίες, επενδυτές, ερευνητές, πολιτικοί και άνθρωποι του χώρου των επιχειρήσεων θα συγκεντρωθούν και
θα ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. Εκδηλώσεις όπως αυτή, δίνουν την ευκαιρία σε δυναµικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν
χρηµατοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
Εάν κι εσείς ψάχνετε για χρηµατοδότηση της επιχείρησής σας ή της ιδέας σας από επιχειρηµατικά κεφάλαια,
επιχειρηµατικούς αγγέλους ή άλλες εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης επικοινωνήστε µαζί µας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει την εκπόνηση του Επιχειρηµατικού σας Σχεδίου, την ανάπτυξη της
στρατηγικής της επένδυσης σας και τη διαπραγµάτευση των όρων χρηµατοδότησης σας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν. 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

6) Επενδυτικές ευκαιρίες
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει συγκεντρώσει αυτή την περίοδο σηµαντικό αριθµό επενδυτικών ευκαιριών οι
οποίες αναζητούν χρηµατοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια.
Ήδη η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει φέρει σε επαφή πολλές από αυτές µε Venture Capital Funds και ιδιώτες
επενδυτές, οι οποίοι λειτουργούν ως επιχειρηµατικοί άγγελοι. Στη χώρα µας δεν υπάρχει ακόµα επίσηµο δίκτυο
Επιχειρηµατικών Αγγέλων. Ιδιώτες επενδυτές πραγµατοποιούν συνήθως επενδύσεις από 200,000 µέχρι 500,000Ευρώ
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µεµονωµένα σε επιχειρήσεις µε µεγάλες προοπτικές ή δηµιουργώντας άτυπες οµάδες προχωρούν σε µεγαλύτερες
επενδύσεις που µπορεί να φτάσουν µέχρι και τα 5,000,000Ευρώ.
Εάν σας ενδιαφέρει κι εσάς η επένδυση σε νέες δυναµικές και καινοτόµες επιχειρήσεις και θέλετε να µάθετε περισσότερα
επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

7) Πανευρωπαϊκό Industrial Biotech Forum - Βρυξέλλες, 25 & 26/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Industrial Biotech Forum που διοργανώνεται
στις Βρυξέλλες στις 25 & 26 Ιουνίου 2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Biofuels & Bioenergy
•
Nutrition, Food & Feed
•
Pulp & Paper
•
Environmental remediation
•
Textiles
•
Detergents
•
Enzyme and Fermentation Processes
•
Fine Chemicals and Performance Materials
•
Biopolymers and Bioplastics
•
Metabolic engineering and screening tools
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές 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.
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 τα Software Forum (Πόρτο,
Πορτογαλία) και Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία).
Εκτός από το Industrial Biotech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/ibiotech, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση. Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική
πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

5

8) Κύρια γνωρίσµατα των Κυπριακών Εταιρειών
Ακολουθώντας το πρότυπο του αγγλοσαξωνικού συστήµατος και υποστηριζόµενο βέβαια από τη σύγχρονη δικαιϊκή πρακτική
η Κυπριακή Εταιρεία κατάφερε τις τελευταίες δεκαετίες να αποτελέσει το επίκεντρο ενός θεσµικού νοµικού πλαισίου το
οποίο παρέχει ευελιξία, αξιοπιστία και ασφάλεια συναλλαγών.
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυπριακές εταιρείες θεωρούνται ευρωπαϊκές εγχώριες εταιρείες
όπου ανεξαρτήτως µετοχικής σύνθεσης µπορούν να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό χωρίς προηγούµενη ειδική έγκριση.
Παράλληλα δεν τελούν από οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέµησης από την Ελλάδα, την Ε.Ε. ή τον ΟΟΣΑ.
Ο πιο δηµοφιλής τύπος Κυπριακής εταιρείας, είναι η ‘Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης’ (ΛΙΜΙΤΕ∆). Περιληπτικά µια εταιρεία
Λτδ δηµιουργείται ως εξής:
Συντάσσονται και υποβάλλονται στο Έφορο Εταιρειών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό
της εταιρείας το οποίο ρυθµίζει τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική διαχείριση και τα δικαιώµατα των µελών.
Ακολουθεί η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών. Με τη σύσταση της η Εταιρεία αποκτά ξεχωριστή νοµική
προσωπικότητα η οποία διαθέτει τον ή τους διευθυντές της, τον γραµµατέα, τον ή τους µετόχους και υποχρεωτικά ένα
εγγεγραµµένο γραφείο ως η έδρα αυτής.
Η εταιρεία µπορεί να εκδίδει και να παραχωρεί κεφάλαιο µέχρι το ύψος του ονοµαστικού της κεφαλαίου το οποίο πρέπει να
δηλώνεται στο ιδρυτικό της έγγραφο ενώ η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται µε βάση του ύψους συµµετοχής τους στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Μια διαφορετική πρόνοια σε σχέση µε το Ελληνικό σύστηµα πραγµατώνεται µε την έννοια του εµπιστεύµατος (trust). Λόγω
της ανάγκης διατήρησης της ανωνυµίας των φυσικών ή νοµικών προσώπων που συµµετέχουν σε µια εταιρεία,
δηµιουργήθηκε µια µορφή πληρεξουσίου όπου η ταυτότητα του εντολέα δεν είναι γνωστή στους τρίτους αφού ο
εντολοδόχος ενεργεί για λογαριασµό και υπέρ του εντολέα του, πάντοτε µετά από οδηγίες του, προς τον οποίο και έχει
υποχρέωση απολογισµού και απόδοσης πεπραγµένων. Έναντι των υπόλοιπων Κυπριακών Αρχών, ο εµπιστευµατοδόχος
παρουσιάζεται ως µέτοχος της εταιρείας.
Οι Κυπριακές Εταιρείες προσφέρονται λόγω των σηµαντικών κινήτρων που προσφέρει το περιβάλλων νοµικό - οικονοµικό
καθεστώς τους. Ο εταιρικός φόρος για παράδειγµα από 1/1/2003 έχει καθοριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών και
πρόκειται για τον χαµηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν επίσης καταργηθεί οι περιορισµοί που ίσχυαν στις
δραστηριότητες των Κυπριακών Εταιρειών ξένων συµφερόντων για δραστηριότητα αποκλειστικά εκτός Κύπρου αφού τώρα
όλες οι Κυπριακές Εταιρείες ανεξαρτήτως µετοχικής σύνθεσης, µπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κύπρου
χωρίς την ανάγκη εγκρίσεων ή αδειών από αρµόδιες αρχές όπως λ.χ. η Κεντρική Τράπεζα.
Στα πλαίσια επίσης αυτής της σύντοµης αναφοράς αξίζει να αναφέρουµε ότι ένα σηµαντικό κίνητρο µεταξύ πολλών άλλων
για εγγραφή Κυπριακής Εταιρείας, σύµφωνα µε το υφιστάµενο φορολογικό καθεστώς, είναι ότι δεν υπάρχουν
παρακρατήσεις στα µερίσµατα που είναι πληρωτέα σε µη Κύπριους µετόχους.
Καταληκτικά θα λέγαµε ότι η Κύπρος αποτελεί ένα επιχειρηµατικό εφαλτήριο αφού η δικαιοδοσία της επιβάλλει χαµηλούς
φορολογικούς συντελεστές, στο 10%, προσφέροντας παράλληλα ένα µεγάλο δίκτυο συµβάσεων για την αποφυγή διπλής
φορολογίας όπου προωθεί δεόντως την εξυπηρέτηση των βέλτιστων φορολογικών σχεδιασµών φυσικών ή νοµικών
προσώπων που έχουν ως βάση δραστηριοποίησής τους χώρα – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9) Σεµινάριο Ινστιτούτου Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.)
Μετά τη µεγάλη επιτυχία του περσινού σεµιναρίου µε 27 συµµετέχοντες, για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά διοργανώνεται το
σηµαντικότατο σεµινάριο ενάλιας αρχαιολογίας από την TIME HERITAGE σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ενάλιων
Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) και µε την ευγενική υποστήριξη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Το σεµινάριο
περιλαµβάνει 16 διδακτικές ώρες θεωρητικών µαθηµάτων, οι οποίες αφορούν τους βασικότερους τοµείς της υποβρύχιας
αρχαιολογίας και δίνεται επιπλέον η δυνατότητα πρακτικής άσκησης µε τη συµµετοχή σε πρόγραµµα καταδύσεων τεσσάρων
ηµερών µε την ερευνητική οµάδα του Ι.ΕΝ.Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων διαµονής και διατροφής. Το πρακτικό
τµήµα του σεµιναρίου απευθύνεται σε όσους είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τις καταδύσεις και επιθυµούν να επικεντρώσουν το
ενδιαφέρον τους στο χώρο της ενάλιας αρχαιολογίας. Στο σεµινάριο διδάσκουν µεταξύ άλλων οι: Γιάννος Λώλος (Αν.
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), Χρήστος Αγουρίδης (Αρχαιολόγος, Μ.Α.), Φωτεινή Βλαχάκη (Αρχιτέκτων-Μηχανικός,
Μ.Α.), Ηλίας Σπονδύλης (Αρχαιολόγος), Στέλλα ∆εµέστιχα (Αρχαιολόγος, PhD), Φαίδων Αντωνόπουλος (Dive Master),
Γιώργος Κουτσουφλάκης (Αρχαιολόγος, M.A.).
Το σεµινάριο θα διεξαχθεί 20 µε 23 Ιουνίου 2008 στην Αθήνα και η πρακτική άσκηση το δεύτερο σαββατοκύριακο του
Σεπτεµβρίου 2008. Στα θέµατά του συµπεριλαµβάνονται:
1.
2.
3.

Εισαγωγή στην υποβρύχια αρχαιολογία (2 διδακτικές ώρες)
Ιστορία και Αρχαιολογία του πλοίου (2 διδακτικές ώρες)
Η αρχαιολογία «υποβρυχίως» (4 διδακτικές ώρες)
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4.
5.
6.
7.

Αρχαία ναυάγια (2 διδακτικές ώρες)
Αµφορείς και εµπόριο (2 διδακτικές ώρες)
Αρχαία λιµάνια (2 διδακτικές ώρες)
Ανάδειξη - ∆ιαχείριση εναλίων αρχαιοτήτων (2 διδακτικές ώρες)

Το κόστος συµµετοχής για τα Θεωρητικά µαθήµατα (δεν είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση) είναι 350 € και για την
πρακτική άσκηση (περιλαµβάνει έξοδα διατροφής και διαµονής): 650 €
Πληροφορίες- ∆ηλώσεις συµµετοχής: 210 6510549 και ηλεκτρονικά info@timeheritage.gr

10) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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, 810, 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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