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•
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1) Σηµαντικές αλλαγές στον Αναπτυξιακό νόµο 3299/04 προβλέπει το σχέδιο νόµου που
κατατέθηκε στις 23/1/09 στην βουλή.
Κατατέθηκε στις 23/1/09 στη βουλή σχέδιο νόµου που τροποποιεί τις διατάξεις του νόµου 3299/2004. Το σχέδιο νόµου
αναµένεται να ισχύσει µετά τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί
µέρους διατάξεις του. Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω αλλαγές µπορεί τελικά να µην ισχύσουν επακριβώς όπως
παρουσιάζονται, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν µεταβολές αυτών κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του
σχεδίου νόµου. Ακολουθούν οι σηµαντικότερες αλλαγές:
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας
για την παραγωγή ηλεκτρισµού µε τη χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
νόµου 3299/2004, εφόσον η αποκτώµενη από την επένδυση ισχύς θα είναι έως 2MW. Η προτεινόµενη ρύθµιση αφορά
τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία οι αιτήσεις προς τη Ρ.Α.Ε. για τη χορήγηση αδειών παραγωγής υποβάλλονται µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Πρακτικά όσοι έχουν ήδη υποβάλλει
αίτηση στην ΡΑΕ για άδεια παραγωγής έως τώρα, δεν επηρεάζονται από τη σχετική διάταξη.
Η αρχική διάταξη προέβλεπε τη χορήγηση ενισχύσεων για την αφαλάτωση νερού µόνο για την «παραγωγή πόσιµου
ύδατος». Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης όπου το αφαλατωµένο νερό δεν είναι
υποχρεωτικά πόσιµο.
Στο νόµο 3299/2004, όπως ισχύει, περιλαµβάνονται τα επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης
γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας, µη προερχόµενων από µεταποιητική
δραστηριότητα, ενώ ακόµη ενισχύονται και οι επενδύσεις της µεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τοµέα π.χ.
ίδρυση οινοποιείου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση θα καταστεί δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων για τη δηµιουργία
σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών µονάδων µε αντικείµενο την προµήθεια προϊόντων που έχουν ήδη
υποστεί επεξεργασία π.χ. λάδι, κρασί, κλπ. και τα οποία θα συσκευάζονται και θα τυποποιούνται µε σκοπό τη διάθεσή
τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθµιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από
τις ισχύουσες διατάξεις (τεσσάρων αστέρων αντί δύο αστέρων), στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
εκσυγχρονισµού τους. Επίσης, επιµηκύνεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα στα δέκα έτη (από πέντε έτη που ισχύει
σήµερα) από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
προηγούµενου εκσυγχρονισµού.
Γίνεται τροποποίηση και διασαφήνιση τις ισχύουσας ρύθµισης που αναφέρεται στα «επενδυτικά σχέδια για την παροχή
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας». Περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει µε την έκδοση κανονιστικής
απόφασης.
Η ισχύουσα ρύθµιση περιλαµβάνει ως ενισχυόµενη, µόνο την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών
αυτοκινήτων, ενώ µε την προτεινόµενη τροποποίηση θα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού και
επενδυτικά σχέδια επέκτασης υφιστάµενων σταθµών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι φορείς επενδυτικών σχεδίων της
υποπερίπτωσης αυτής µπορούν να είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις οποίες απαιτείται η σύναψη σύµβασης µε
Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθµού για την εκτέλεση της κατασκευής σταθµού αυτοκινήτων. Οι
συγκεκριµένες επενδύσεις υλοποιούνται επί ακινήτων του ιδίου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, π.χ. του ∆ήµου,
το οποίο για το σκοπό αυτό και µε την προβλεπόµενη διαδικασία - π.χ. µε δηµόσιο διαγωνισµό - αναλαµβάνει τη
σχετική πρωτοβουλία.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα και στο Νοµικό Πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και
στις Ιερές Μητροπόλεις να υλοποιούν, όπως µέχρι σήµερα προβλέπεται για τις Ιερές Μονές, επενδυτικά σχέδια για την
ανέγερση και εκσυγχρονισµό ξενώνων ή για τη µετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και για την ανέγερση,
επέκταση, εκσυγχρονισµό ή µετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών,
εργαστηρίων και χειροτεχνίας.
Με την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων µεταβάλλεται η µέθοδος υπολογισµού του κινήτρου της φορολογικής
απαλλαγής κατά τρόπο ώστε το ύψος της πραγµατικής ωφέλειας της επιχείρησης να είναι ίσο µε το ποσό που θα της
καταβαλλόταν ως επιχορήγηση, εφόσον υπέβαλε αίτηµα υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου 3299/2004, όπως ισχύει.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αυξάνεται σε 50% το οριζόµενο ποσοστό ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια εφοδιαστικής
αλυσίδας και επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, και
θα υλοποιούνται στην περιοχή Α, η οποία αποτελείται από το µεγαλύτερο µέρος των γεωγραφικών τµηµάτων της
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση εξειδικεύεται ο ισχύων περιορισµός για τις υπαγόµενες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε
τον οποίο οι παρεχόµενες σε αυτές ενισχύσεις δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά για µια πενταετία τα είκοσι
εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ για την ίδια παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, γίνεται διάκριση µεταξύ ενισχύσεων
που έχουν χορηγηθεί σε µεµονωµένη επιχείρηση, όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο τίθεται στα δέκα εκατοµµύρια
(10.000.000) ευρώ, και ενισχύσεων που έχουν ληφθεί και από συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες –κατά τους
κοινοτικούς ορισµούς- µε αυτήν επιχειρήσεις, οπότε οι χορηγούµενες ενισχύσεις δεν µπορούν συνολικά να ξεπερνούν
τα είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ. Επιπλέον ορίζεται ότι η «ίδια παραγωγική διαδικασία», για την οποία ισχύει
ο περιορισµός, αφορά την ίδια διοικητική Περιφέρεια της χώρας. Τέλος, διευκρινίζεται πως για τη διαµόρφωση των ως
άνω ανώτατων επιτρεπτών στη διάρκεια µιας πενταετίας χορηγούµενων ποσών δεν συνυπολογίζονται ενισχύσεις που
λαµβάνονται µε τη µορφή της φορολογικής απαλλαγής και για τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του εν λόγω
κινήτρου µε το σχηµατισµό ποσού αφορολόγητου αποθεµατικού.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις προβλέπεται ότι τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης που ανέρχονται µέχρι 10% για τις
µεσαίες επιχειρήσεις και µέχρι 20% για τις µικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται για τα επενδυτικά σχέδια των µεν
µεσαίων επιχειρήσεων µέχρι του συνολικού ποσού των 15 εκατ. ευρώ, των δε µικρών επιχειρήσεων µέχρι του
συνολικού ποσού των 10 εκατ. ευρώ. Για µεγαλύτερα ποσά θα χορηγείται το ποσοστό που προβλέπεται ανά περιφέρεια
χωρίς επιπρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης.
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Με την προτεινόµενη ρύθµιση δεν απαιτείται πλέον έγκριση επιλεξιµότητας για την έναρξη δαπανών του επενδυτικού
σχεδίου, αρκεί βέβαια αυτές να γίνονται µετά την αίτηση ενίσχυσης των δαπανών αυτών. Η συγκεκριµένη διάταξη έχει
εφαρµογή και στις περιπτώσεις αιτηµάτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση
υπαγωγής έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Θεσπίζεται υποχρέωση των ενισχυθέντων επενδυτικών φορέων να αποστέλλουν οι ίδιοι στοιχεία από τα οποία θα
αποδεικνύεται η τήρηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνουν. Η σχετική υποχρέωση πρέπει να εφαρµόζεται εντός δύο
µηνών από τη λήξη κάθε έτους της οριζόµενης εκ του νόµου πενταετούς λειτουργίας τους και µέχρι τη συµπλήρωση
του διαστήµατος αυτού. Προβλέπεται επίσης η επιβολή προστίµου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής, η
οποία είναι ανεξάρτητη από την τυχόν επιβολή κυρώσεων, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις
σχετικές διατάξεις του νόµου και της απόφασης υπαγωγής.
Είναι προφανές, ότι µε τις παραπάνω τροποποιήσεις οι επενδυτές πρέπει να επανεξετάσουν τα δεδοµένα µε νέα µατιά για
να προσδιορίσουν εκ νέου την καλύτερη δυνατή στρατηγική της επιχείρησής τους σε σχέση µε τις δυνατότητες
επιχορήγησης των ισχυουσών και των νέων διατάξεων.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας, αλλά και τις νέες προοπτικές
που ανοίγονται από τις παραπάνω τροποποιήσεις, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της
εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) Ψηφίστηκε στις 15/1/09 ο νέος νόµος για τα φωτοβολταϊκά, µε πρόβλεψη δεσµευτικού
χρονοδιαγράµµατος αξιολόγησης των φακέλων – αιτήσεων και σταδιακή µείωση των τιµών
εισόδου στο σύστηµα από τον Αύγουστο του 2010.
Σύµφωνα µε το νόµο οι δύο σηµαντικότερες διατάξεις του που αφορούν άµεσα τους ενδιαφερόµενους επενδυτές είναι:
1. ∆εσµευτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης των φακέλων – αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Πιο συγκεκριµένα το χρονοδιάγραµµα για χορήγηση άδειας
παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, προβλέπει την αξιολόγηση και εξαίρεση
αντίστοιχα µέχρι :
τις 28-2-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007,
τις 30-4-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και
τις 31-12-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008.
2. Νέες τιµές πώλησης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, µε σταδιακή µείωσης των τιµών εισόδου στο
σύστηµα από τον Αύγουστο του 2010. Οι τιµές αυτές θα είναι εγγυηµένες για µια 20ετία (και για τα παλιά συµβόλαια
που τρέχουν ήδη) και θα αναπροσαρµόζονται ετησίως µε το 25% του πληθωρισµού της περασµένης χρονιάς. Οι τιµές αυτές
κλειδώνουν µε την υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ (ή τη ∆ΕΗ για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά)
και στη συνέχεια δίνεται η δυνατότητα επιπλέον 18 µηνών για την υλοποίηση του έργου µε χρήση αυτής της τιµής. Αν το
έργο καθυστερήσει πάνω από 18 µήνες, θα πάρει την τιµή που ισχύει τη στιγµή της έναρξης λειτουργίας. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι οι τιµές παραµένουν σταθερές έως και το 2011.
3. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθµούς δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθµών.
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς γίνεται µε βάση τα στοιχεία του
ακόλουθου πίνακα (€/MWh):
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Έτος

Μήνας

2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014

Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος
Αύγουστος
Φεβρουάριος
Αύγουστος

Για κάθε έτος ν από το
2015 και µετά
µΟΤΣν-1:

Α
Β
∆ιασυνδεδεµένο
> 100kW
<= 100kW
400
450
400
450
400
450
392,04
441,05
372,83
419,43
351,01
394,88
333,81
375,53
314,27
353,56
298,87
336,23
281,38
316,55
268,94
302,56
260,97
293,59
1,3 x µΟΤΣν-1

1,4 x
µΟΤΣν-1

Γ
∆
Μη διασυνδεδεµένο
> 100kW
<= 100kW
450
500
450
500
450
500
441,05
490,05
419,43
466,03
394,88
438,76
375,53
417,26
353,56
392,84
336,23
373,59
316,55
351,72
302,56
336,18
293,59
326,22
1,4 x
µΟΤΣν-1

1,5 x
µΟΤΣν-1

Μέση Οριακή Τιµή Συστήµατος κατά το προηγούµενο έτος ν-1

Οι υποψήφιοι επενδυτές που αναµένουν τις άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής θα πρέπει άµεσα να κινηθούν για την
έκδοση των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου στις
προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι η έγκριση περιβαλλοντικών µελετών και οι όροι
σύνδεσης από τη ∆ΕΗ για εξαιρέσεις και άδειες παραγωγής, ενώ ειδικά για τις άδειες παραγωγής απαιτείται και άδεια
εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής στον Ν3299_04 από ΑΠΕ.
Υπενθυµίζεται ότι ο αναπτυξιακός νόµος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισµού του έργου, µε
τουλάχιστον 25% ίδια συµµετοχή και το υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισµό. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση
συνοδευόµενες από τεχνοοικονοµική µελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας. Οι
επενδυτές πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
επιχειρηµατικών σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο,
αναλαµβάνει παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων από όσα έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και έχουν αξιολογηθεί, υπήρξε πλήρης 100% επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα ποσά.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 140, κιν. 6956 303114, e-mail: kampouridou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και πολύ µικρών
µεταποιητικών επιχειρήσεων. Μεγάλη επιχειρηµατική ευκαιρία ιδιαίτερα για τις µονάδες των
νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Εντός του 1ου τριµήνου του 2009 αναµένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ
Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον µεταποιητικό τοµέα, για τον εκσυγχρονισµό, την
αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προϋπολογισµού 160 εκατ. Ευρώ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν µέχρι 50
άτοµα και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 10.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων θα
κυµαίνεται από 30.000 έως 450.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 40%.
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Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις των νοµών
Θεσσαλονίκης και Αττικής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (40%)
από το αντίστοιχο ποσοστό του αναπτυξιακού νόµου (18%).
Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισµού και την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού
εξοπλισµού, ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογές
ηλεκτρονικού εµπορίου, προβολή και προώθηση προϊόντων κλπ).
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό
σχέδιο µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να
ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπευθύνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Νεανική επιχειρηµατικότητα. Εντός του Φεβρουαρίου 2009 αναµένεται προκήρυξη
προγράµµατος ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων µε 50% από νέους 18 έως 35 ετών από
τον ΕΟΜΜΕΧ.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη µετά τη συνάντηση µε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ,
προκηρύσσεται εντός του Φεβρουαρίου 2009 από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας νέων για τη
δηµιουργία της δικής τους πρωτότυπης και καινοτόµας κατά προτίµηση επιχείρησης στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου,
υπηρεσιών και τουρισµού.
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα
προτιµούνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης αναµένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη µεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια,
ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας,
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες
ταξιδιών), η διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο σχεδιασµός
και η εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM),
άλλες δαπάνες
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από
συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε την έκδοση του Οδηγού Προγράµµατος έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης
– δηµοσίευσης του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303113 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Γυναικεία επιχειρηµατικότητα. Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης ίδρυσης
νέων επιχειρήσεων µε 50% από γυναίκες 18 έως 55 ετών από τον ΕΟΜΜΕΧ.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη µετά τη συνάντηση µε το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ, εντός
του Φεβρουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας για τη
δηµιουργία της δικής τους πρωτότυπης βιώσιµης µικροµεσαίας επιχείρησης στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών
και τουρισµού.
Οι υποψήφιες επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα προτιµούνται
κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα
προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης αναµένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα
είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη µεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
Ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια,
ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου.
Οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες
ταξιδιών). ∆ιαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες. ∆ηµιουργία λογότυπου. Σχεδιασµός και
εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM).
Άλλες δαπάνες.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι γυναίκες από 18 έως 55 ετών που είναι άνεργες, µισθωτές ή ελεύθερες επαγγελµατίες και δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την προκήρυξη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
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τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303113 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Αναµένεται προκήρυξη ειδικού προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος (ΚΕΥ∆).
Εντός του 1ου τριµήνου του 2009 αναµένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος (ΚΕΥ∆), για
τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν µέχρι
250 άτοµα και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 50.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων
θα κυµαίνεται από 30.000 έως 180.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 55%.
Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων, καθώς
έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (55%) από τα αντίστοιχα ποσοστά του
αναπτυξιακού νόµου.
Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισµού, λογισµικού κλπ αλλά και «άυλες» δαπάνες
για το σχεδιασµό και ανάπτυξη προϊόντων, την πιστοποίηση της ποιότητας, την προβολή και την προώθηση, την συµµετοχή
σε εκθέσεις κλπ.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό
σχέδιο µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να
ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπευθύνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για ∆ήµους άνω των 10.000 κατοίκων
Κυκλοφόρησε ανακοίνωση της Γεν. Γραµ. Ανάπτυξης του Υπ. Ανάπυξης, σχετικά µε το Περιεχόµενο του Προγράµµατος
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, για την εφαρµογή δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στους ∆ήµους. Στην ανακοίνωση καθορίζεται το
πλαίσιο προετοιµασίας των ενδιαφερόµενων µέχρι την έκδοση του Οδηγού Εφαρµογής και την ένταξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
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στο ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.
Το
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ περιλαµβάνει δράσεις σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιοτήτων:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ.
∆ΡΑΣΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ, ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

Για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είναι επιλέξιµοι οι ∆ήµοι της χώρας µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2001) που θα
είναι πιστοποιηµένοι την ηµέρα υποβολής της πρότασης για έργα τύπου Α και Β, ή θα έχουν υποβάλει το σχετικό αίτηµα
στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία. Οι µη πιστοποιηµένοι ∆ήµοι µπορούν να υποβάλλουν Φάκελο – Αίτηση µέσω τρίτου
πιστοποιηµένου Φορέα.
Τα όρια του συνολικού ύψους προϋπολογισµού του ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ κάθε ∆ήµου ανάλογα µε τον πληθυσµό του έχουν
ως εξής :
1. ∆ήµος > 10.000 < 45.000 κάτοικοι, έως € 700.000
2. ∆ήµος > 45.000< 90.000 κάτοικοι, έως € 1.000.000
3. ∆ήµος > 90.000 < 150.000 κάτοικοι, έως € 1.500.000
4. ∆ήµος > 150.000 < 300.000 κάτοικοι, έως € 3.000.000
5. ∆ήµος > 300.000 κάτοικοι, έως € 6.000.000
Στους προϋπολογισµούς συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια προετοιµασίας των επιλέξιµων ∆ήµων για την συµµετοχή τους στο
Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ έχει προχωρήσει στη σύσταση της κατάλληλης οµάδας Εµπειρογνωµόνων / Συµβούλων
που απαιτούνται τόσο για την προετοιµασία, υποβολή και έγκριση του Φακέλου – Αίτησης των ΟΣ∆/ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ όσο
και για την εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των εγκεκριµένων ΣΧΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αριστοτέλης Ρούντης, τηλ. 210 6563814, κιν. 6947 001994, e-mail: rountis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Φώτης Στεργιόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6973 744403, e-mail: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
Κώστας Γάκης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 136, κιν 6956 297080, e-mail: gakis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) ∆όθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του προγράµµατος e-services.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης του Φυσικού & Οικονοµικού
Αντικειµένου των Εγκεκριµένων Έργων στο πλαίσιο της ∆ράσης E-Services µέχρι και τη ∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου
2009.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβληµένη λόγω των πολύ στενών χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων από πλευράς των
επιχειρήσεων και ανακοινώνεται άµεσα από την ΚτΠ ΑΕ µετά από την σηµερινή έγκριση της από το Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών.
Επισηµαίνεται ότι η παράταση αφορά στην προθεσµία διενέργειας των απαιτούµενων προµηθειών/ εξοφλήσεις
δαπανών (η οποία αρχικά είχε τεθεί στις 31.12.2008).
Η προθεσµία:
της επίσηµης ανακοίνωσης της έναρξης παροχής της υπηρεσίας και
της υποβολής της προβλεπόµενης Έκθεσης Ολοκλήρωσης προς την ΚτΠ Α.Ε, η οποία έχει οριστεί στις 28.02.2009, δεν
µεταβάλλεται.

9) Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού µε τη σφραγίδα
ποιότητας και το κύρος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ως προτεραιότητά της την παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων συµβουλευτικών
λύσεων στις ελληνικές επιχειρήσεις, µε σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών τους, προχώρησε στην ίδρυση
Ιδιωτικού Γραφείου Συµβούλων Εργασίας (Ι.Γ.Σ.Ε.).
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Το Ιδιωτικό Γραφείο Συµβούλων Εργασίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί νόµιµα, καθώς διαθέτει την υπ’
αριθµόν 83913/1320 9-12-2008 ειδική εγκριτική άδεια και στελεχώνεται από έµπειρα στελέχη µε εξειδίκευση σε θέµατα
αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναµικού.
Σκοπός του συγκεκριµένου γραφείου είναι η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής
ανθρώπινου δυναµικού σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους και κλάδου δραστηριότητας που επιθυµούν να προσλάβουν
προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και ιεραρχικών βαθµίδων.
Τα έµπειρα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τις εξειδικευµένες γνώσεις τους σε θέµατα
επιλογής ανθρώπινου δυναµικού και έχοντας βαθιά γνώση της αγοράς εργασίας είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες
στελέχωσης της εταιρείας σας, µε τον πλέον αξιόπιστο και αποτελεσµατικό τρόπο.
Τέλος, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορεί να προσφέρει σηµαντική βοήθεια
στους πελάτες της σε σχέση µε την καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και διοίκηση του Ανθρώπινου κεφαλαίου τους, µε στόχο
την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, εάν επιθυµείτε να ακολουθήσετε µία ολοκληρωµένη προσέγγιση διαχείρισης ανθρώπινου
δυναµικού, τα έµπειρα στελέχη µας, εκτός από τις υπηρεσίες στελέχωσης, είναι σε θέση να σας παρέχουν εξειδικευµένες
συµβουλευτικές υπηρεσίες όπως:
Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας (job analysis)
Σχεδιασµός και Ανάπτυξη συστηµάτων αξιολόγησης απόδοσης ανθρώπινου δυναµικού
Οργάνωση τµήµατος πωλήσεων
Ανάπτυξη συστήµατος αµοιβών
Εκπόνηση κανονισµού εργασίας
Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων αποδοχής και εσωτερικής διαχείρισης υποψηφίων και εργαζοµένων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Μάνθος Ματθαιίδης, Σύµβουλος Ανθρώπινου ∆υναµικού, MSc, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
mattheidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

123,

e-mail:

10) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - κρίσιµος παράγοντας για βιώσιµη ανάπτυξη
∆εδοµένου ότι η κοινωνία σήµερα φαίνεται να προσδοκά από τις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν µε ένα ευρύ πνεύµα την
έννοια της κερδοφορίας και να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας µέσα στην οποία επιχειρούν, η έννοια της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) αποκτά συνεχώς αυξανόµενη βαρύτητα. Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ήδη
υιοθετήσει πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως αναγκαίο τµήµα της επιχειρηµατικής πολιτικής τους, το οποίο
αποτελεί µοχλό για µακροπρόθεσµη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους.
Επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται κοινωνικά υπεύθυνες, ενσωµατώνουν στη διοίκηση τη στρατηγική, την κουλτούρα και
τις καθηµερινές λειτουργίες τους, ευρέως αποδεκτές αρχές που αφορούν στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των
συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της αντιµετώπισης της διαφθοράς.
Στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε., οι επιχειρήσεις οφείλουν, µεταξύ άλλων:
 να σέβονται και να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα,
 να διασφαλίζουν την καταλληλότητα των συνθηκών εργασίας,
 να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας,
 να αντιτίθενται σε κάθε µορφής διαφθορά.
Η οικοδόµηση και προώθηση της κοινωνικής νοµιµότητας των επιχειρήσεων και των αγορών έχει καταστεί, στα πλαίσια
του σύγχρονου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, πιο επιτακτική από ποτέ. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δε θεωρείται, πλέον,
απλά ένα «εργαλείο» για δηµόσιες σχέσεις και προβολή της επιχείρησης, αλλά πολιτική που αφορά σε καίριες λειτουργίες
της επιχείρησης.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι δραστηριότητες και η συµπεριφορά των εταιρειών ενδιαφέρουν ολοένα και
περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να καθοδηγήσει και να στηρίξει τις
επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την αξία της «κοινωνικής υπευθυνότητας» και αντιλαµβάνονται ότι σχετικές ενέργειες
αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για βιώσιµη ανάπτυξη.
Στα πλαίσια ∆ιεθνών Προτύπων (όπως ISO 26000, SA 8000 κ.ά.), η ΑΤΛΑΝΤΙΣ δύναται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:
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Κατάρτιση διαγνωστικής µελέτης για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της επιχείρησης όσον αφορά σε
πολιτική και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Καθορισµός και σχεδιασµός ενεργειών και δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να
ωφελήσουν τόσο το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού [άµεσο (εργαζόµενους) και έµµεσο (εξωτερικούς
συνεργάτες, πελάτες, προµηθευτές, κλπ.)], όσο και το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον.
Καθορισµός δεικτών µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) Αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2008
Στα πλαίσια της βελτίωσης, επικαιροποίησης και προσαρµογής των διεθνών προτύπων ποιότητας στις ανάγκες της αγοράς, ο
∆ιεθνής Οργανισµός Πιστοποίησης (ISO) προχώρησε σε αναθεώρηση του ISO 9001:2000.
Το νέο αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2008, που εκδόθηκε επίσηµα στις 15/11/08, θα αποτελεί πλέον τη βάση για τη
διεξαγωγή των επιθεωρήσεων (αρχικές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις επιτήρησης και πιστοποίησης).
Η δοµή της 4ης έκδοσης του προτύπου δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε την 3η έκδοση (ISO 9001:2000), ωστόσο υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε επίπεδο απαιτήσεων, που ανάλογα µε τη φύση και τη δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης µπορεί
να προκαλέσουν από ασήµαντες έως και µεγάλες αλλαγές στο Σύστηµα Ποιότητας.
Η νέα έκδοση ισχύει άµεσα και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν, µπορούν να πιστοποιηθούν µε βάση το νέο πρότυπο αρκεί:
a. ο φορέας πιστοποίησής τους να είναι έτοιµος για αυτό,
b. να έχει ελεγχθεί και αναθεωρηθεί το σύστηµα ποιότητας σε σχέση µε το νέο πρότυπο.
Οι επιχειρήσεις µπορούν να διατηρήσουν τα εν ισχύ πιστοποιητικά του παλαιού προτύπου (ISO 9001:2000) µέχρι τις
15/11/10, οπότε και θα αντικατασταθούν µε νέα πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2008, χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Για τις
επιχειρήσεις των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν πριν από τις 15/11/10, θα εκδίδονται πιστοποιητικά ISO 9001:2008 κατά τις
επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α.
Επιχειρήσεις
πιστοποιητικό ISO

χωρίς

•
•

B.
Επιχειρήσεις
µε
πιστοποιητικό εν ισχύ
Β1. πιστοποιητικά που
λήγουν πριν τις 15/11/10

•
•
•

Β2. πιστοποιητικά που
λήγουν µετά τις 15/11/10

•
•

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Μέχρι 15/11/10
Μετά τις 15/11/10
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2000 • θα πιστοποιούνται µόνο κατά ISO
και να το διατηρήσουν µέχρι 15/11/10
9001:2008
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2008

θα πρέπει να ελέγξουν το Σ∆Π σε σχέση µε το
νέο πρότυπο
θα πιστοποιηθούν υποχρεωτικά κατά ISO
9001:2008 κατά την επαναπιστοποίηση
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2008
στις επιθεωρήσεις επιτήρησης
θα πρέπει να ελέγξουν το Σ∆Π σε σχέση µε το
νέο πρότυπο
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2008
στις επιθεωρήσεις επιτήρησης

• θα διατηρήσουν το πιστοποιητικό
ISO 9001:2008

• τα εν ισχύ πιστοποιητικά ISO
9001:2000
θα
αλλαχθούν
υποχρεωτικά µε πιστοποιητικά ISO
9001:2008

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει τις επιχειρήσεις στη µετάβαση αυτή, έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει την
αναθεώρηση και προσαρµογή των Συστηµάτων Ποιότητας στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ προσφέρει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά µε το Σχεδιασµό, Εφαρµογή & ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν. 6956 303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
∆ήµητρα Ιασονίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 190, κιν 6948 465030, e-mail: iassonidou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) Σηµαντικές Υπεραξίες για ΜΜΕ στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) παρά τη µικρή ρευστότητα
Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α,) παρά το γεγονός ότι πλαισιώθηκε από εταιρείες µε αναπτυσσόµενα µεγέθη, κατάφερε να
προσελκύσει µικρό επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως εξαιτίας της χαµηλής διασποράς στο µετοχολόγιο των εταιρειών, αλλά και
της µικρής χρονικής διάρκειας διαπραγµάτευσης αυτών σε ηµερήσια διάρκεια. Η µέση ηµερήσια αξία συναλλαγών στη
διάρκεια του 2008 δεν ξεπέρασε τα 18.000€. Εντούτοις οι εισηγµένες στην ΕΝ.Α εταιρείες πέτυχαν να διατηρήσουν ή και να
αυξήσουν τις τιµές των µετοχών τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι µεταξύ των 12 µετοχών που έκλεισαν µε κέρδη το 2008 στο
Χ.Α. οι 7 διαπραγµατεύονται στην ΕΝ.Α, σύµφωνα µε το άρθρο «Σε χαµηλή πτήση η πορεία των εισηγµένων εταιρειών στην
Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών» της εφηµερίδας ΕΞΠΡΕΣ (18/01/2009).
Η ΕΝ.Α αποτελεί εναλλακτική µέθοδο χρηµατοδότησης µε ανταγωνιστικό κόστος και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και
ελαστικότητα στις προϋποθέσεις εισαγωγής, αποτελώντας έτσι ελκυστικό προθάλαµο για την ανάπτυξη µικρού µεγέθους
εταιρειών.
Οι εισηγµένες εταιρίες απολαµβάνουν:
Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου.
Προώθηση της αναγνωρισιµότητας και της φήµης τους.
Προετοιµασία (εφόσον το επιθυµούν) για τη µεταφορά τους στην οργανωµένη αγορά µέσω της σταδιακής αύξησης της
διασποράς και εµπορευσιµότητας των µετοχών τους και την προσαρµογή τους στο «χρηµατιστηριακό περιβάλλον».
Αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που αναζητούν εναλλακτικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων
και την επίτευξη των επιχειρηµατικών τους στόχων αποτελούν τους ιδανικούς υποψήφιους. Η επιτυχής εισαγωγή στην ΕΝΑ
προϋποθέτει κατάλληλη προετοιµασία, στοχευµένο προγραµµατισµό και εύστοχες στρατηγικές επιλογές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας έµπειρο στελεχιακό δυναµικό και γνώση των συνθηκών της αγοράς, είναι σε
θέση να στηρίξει, καθοδηγήσει και προετοιµάσει τις υποψήφιες εταιρίες για όλο το προηγούµενο διάστηµα, µέχρι να τις
αναλάβει ο σύµβουλος εισαγωγής για την ΕΝ.Α. Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εξετάζει τα ενδεχόµενα
αρχικής χρηµατοδότησης από εναλλακτικές πηγές, όπως τα Επιχειρηµατικά Κεφάλαια Συµµετοχών (Venture Capital) ή τους
Επιχειρηµατικούς Αγγέλους, ή ιδιωτικά funds.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

13) Πανευρωπαϊκό New Materials Forum – Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Νέων Υλικών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα των Νέων Υλικών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο New Materials Forum που διοργανώνεται στη Valencia (Ισπανία), στις 5 &
6 /3/2009.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών συνεργασιών
και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Νέων Υλικών και ειδικότερα στις περιοχές των:
Processes for industrial production of nano-materials
Multi-functional nano-composites for aerospace and transportation applications
Nano-materials and advanced materials for Construction and Habitat applications
Nano-materials and Nanotechnology in electronic applications
Nano-materials and advanced materials in Biomedical applications
Nano-materials and advanced materials in renewable energy applications
Nano-materials and advanced materials for environmental remediation applications
Nano-materials and advanced materials in food and package industrial sectors
Nano-materials and advanced materials in traditional industrial sectors
Nano-materials and advanced materials in the car supply sector
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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), 5 & 6 /12/07
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία), 28 & 29 /4/08
Systems for Energy Forum (Grenoble, Γαλλία), 29/5/08
e-Services Forum (Liverpool, Μ. Βρετανία), 3 & 4 /6/08
Medtech Forum, (Coimbra, Πορτογαλία), 17 & 18/6/08
Industrial Biotech Forum (Βρυξέλλες, Βέλγιο), 25 & 26/6/08
Sustainable Energy & Environment Forum (Roskilde, ∆ανία), 21 & 22 / 10/08
Εκτός από το New Materials Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
Red Biotech [Pharma] Forum, Ρώµη (Ιταλία), 30 & 31 /3/2009
Communications & Mobile Applications Forum, (Στοκχόλµη, Σουηδία), 20 & 21 /4/09
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.eunlimited.com/events/p200253/overview.asp, 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 µε τους :
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) Στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα Ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, που
προκηρύσσονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία των
επιχειρήσεων µε εταιρίες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και εξειδικευµένη
εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από έναν συµβούλους, µε
αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να κάνει
συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, να ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα
από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων της
επιχείρησης.
Επιγραµµατικά τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας είναι τα
ακόλουθα:
1.
Πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
2.
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης.
3.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας όσον αφορά τα προγράµµατα στα οποία θα πρέπει να συµµετέχει
µε βάση τις ανάγκες της εταιρείας και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Το καλύτερο οικονοµικό πακέτο της αγοράς και πληρωµή µε την έγκριση των προγραµµάτων κατά προτεραιότητα,
αντιµετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύστασή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών
ευρωπαϊκών έργων κ.ά.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Εποικοδοµητική συνεργασία µε έµπειρη και εξειδικευµένη εταιρεία συµβούλων στα εθνικά και Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά
προγράµµατα,
∆ιασφάλιση της νοµικής ευθύνης των διοικητικών συµβουλίων εισηγµένων εταιρειών, µε το συγκεκριµένο τρόπο που
εξασφαλίζει την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραµµάτων,
Έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού,
α) αναπτύσσεται η κατάλληλη υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα,
β) αξιοποιείται η εµπειρία του συµβούλου για την κατάθεση µελετών υψηλής ποιότητας,
Μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την παροχή κάθε φορά των ίδιων στοιχείων, προκειµένου να
λάβει µέρος σε ένα χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Έµµεση υποστήριξη σε θέµατα οργάνωσης, διαµόρφωσης στρατηγικής, διασφάλισης ποιότητας, χρηµατοοικονοµικής
διαχείρισης.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζουν τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις
και χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου είναι:
1. Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης.
2. Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα είναι
υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
3. Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι δυνατότητες
επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
4. Παροχή τεκµηριωµένων συµβουλών προς την επιχείρηση, για την καλύτερη αξιοποίηση των χρηµατοδοτικών ευκαιριών.
5. Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα, όπου η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
6. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
7. Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
8. Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, µαζί µε
το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
9. Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση, θετική
ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις – επιδοτήσεις.
10. Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

15) Νέα Υπηρεσία e-Consulting για Επιµελητήρια και Φορείς από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
«Έµφαση στη διευκόλυνση του επιχειρηµατία και στην απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος δίνει το υπουργείο
Ανάπτυξης και προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί τα Επιµελητήρια θεσµοθετηµένους συµβούλους της πολιτείας. Για το λόγο
αυτό επιβάλλεται η συνεργασία µε αυτά και η συµβολή τους στην προώθηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, όπως το
ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΣΠΑ»* επισήµανε ο ΥΠΑΝ Κ. Χατζηδάκης σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε τη διοίκηση της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έρχεται να διευκολύνει το κρίσιµο έργο των Επιµελητηρίων προσφέροντας µία καινοτόµο
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συνδροµητική υπηρεσία. Η υπηρεσία «eConsulting για Επιµελητήρια» ενδυναµώνει τις παρεχόµενες από τα επιµελητήρια
υπηρεσίες ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών – µελών τους, σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης από εθνικά και ευρωπαϊκά
κονδύλια.
Η υπηρεσία «eConsulting για Επιµελητήρια» παρέχεται ήδη στο Επιµελητήριο της Σάµου, το οποίο για όλο το έτος θα
αποστέλλει έγκαιρα και αναλυτικά όλες τις περιλήψεις κάθε νέου Προγράµµατος Χρηµατοδότησης επιχειρήσεων στα µέλη του.
Οι υπάλληλοι του Επιµελητηρίου θα ενηµερώνονται και θα υποστηρίζονται για θέµατα σχετικά µε τα προγράµµατα αυτά από
εξειδικευµένους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ εντός του έτους θα πραγµατοποιηθεί και ενηµερωτική
ηµερίδα ανοικτή προς τα όλα µέλη του Επιµελητηρίου Σάµου.
Εκτός από τα Επιµελητήρια η υπηρεσία αυτή διατίθεται και σε άλλους φορείς (π.χ. συνδέσµους, ΟΤΑ κ.α.). Εάν σας ενδιαφέρει
να παρέχετε στα µέλη σας υπηρεσίες πληροφόρησης υψηλής προστιθέµενης αξίας, επικοινωνήστε µαζί µας.
* Κανουπάκης, Ι. 2009 «Αντιδρά η ΚΕΕΕ στην εµπλοκή ΚΕΠ για έναρξη επιχειρήσεων», ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 29 Ιανουαρίου, σελίδα 10

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

16) 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
ανάγκης διατήρησης της ανωνυµίας των φυσικών ή νοµικών προσώπων που συµµετέχουν σε µια εταιρεία, δηµιουργήθηκε
µορφή πληρεξουσίου όπου η ταυτότητα του εντολέα δεν είναι γνωστή στους τρίτους αφού ο εντολοδόχος ενεργεί
λογαριασµό και υπέρ του εντολέα του, πάντοτε µετά από οδηγίες του, προς τον οποίο και έχει υποχρέωση απολογισµού
απόδοσης πεπραγµένων. Έναντι των υπόλοιπων Κυπριακών Αρχών, ο εµπιστευµατοδόχος παρουσιάζεται ως µέτοχος
εταιρείας.

της
µια
για
και
της

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
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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.
Του συνεργάτη δικηγόρου από Λευκωσία Παναγιώτη Κάκκουρα p.kakkouras@kscp.com.cy, Τηλ.: + 357 22 444406

17) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής
τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου
Νόµου για φωτοβολταικά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

18) Επενδυτικές ευκαιρίες σε αναπτυσσόµενες εταιρείες
Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγκεκριµένες δυναµικές επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε αύξηση
µετοχικού κεφαλαίου για την υλοποίηση των επιχειρηµατικών τους σχεδίων. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
εκπροσωπεί κατά τη διαδικασία εύρεσης χρηµατοδότησης αναπτυσσόµενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε
παραδοσιακούς ή νέους κλάδους της οικονοµίας. Οι εύλογες αποτιµήσεις, τα δυναµικά και καινοτόµα επενδυτικά σχέδια,
όπως επίσης και η αφοσίωση των διοικητικών τους οµάδων στην υλοποίηση αυτών, καθώς και οι ξεκάθαροι τρόποι εξόδου
των νέων επενδυτών σε βάθος τριετίας - πενταετίας, τις καθιστούν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

19) Σεµινάρια πρώτων βοηθειών
Στη δίνη των πάσης φύσεως κρίσεων και των ξέφρενων εργασιακών και κοινωνικών ρυθµών, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., θεµελιωµένη από την πολυετή της πείρα σε θέµατα επιχειρηµατικής και κοινωνικής δράσης και
ακολουθώντας πιστά µία παράδοση όπου ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο των διαβουλεύσεων, διεξάγει Πιστοποιηµένα
Σεµινάρια Πρώτων Βοηθειών.
Σχεδόν για όλους, η περίπτωση να αντιµετωπίσουµε ένα έκτακτο περιστατικό όπως καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, ή
ατύχηµα, µπορεί να µην συµβεί ποτέ. Στο ενδεχόµενο όµως να συµβεί, η πιθανότητα είναι να αντιµετωπιστεί στον
άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα µας, στο συνάδελφό µας, στο φίλο µας, στο µέλος της οικογένειάς µας.
Σκεφτείτε το ενδεχόµενο να συµβεί στον άνθρωπο του διπλανού γραφείου! Τι θα κάνατε;
Πλέον, οι αγχώδεις εργασιακοί ρυθµοί µας φέρνουν καθηµερινά αντιµέτωπους µε έκτακτα περιστατικά. Βέβαια αυτό δεν
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σηµαίνει ότι ο οικογενειακός χώρος εξαιρείται ατυχηµάτων, καθώς αποτελεί το χώρο όπου συµβαίνουν οι περισσότεροι
πνιγµοί από φαγητό! Πώς αντιµετωπίζονται;
Η ανάγκη λοιπόν εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση ατυχηµάτων στον εργασιακό, στον οικογενειακό, ή σε οποιονδήποτε
άλλο χώρο, είναι έκδηλη.
Τα πιστοποιηµένα σεµινάρια πρώτων βοηθειών που διεξάγει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχουν εκπαίδευση στην
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, στη χρήση του απινιδωτή, στην αντιµετώπιση ατυχηµάτων σε ενήλικες, παιδιά και
βρέφη.
Τα σεµινάρια διαρκούν 1 ηµέρα και διεξάγονται για ιδιώτες στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.. Για
επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής των σεµιναρίων στο χώρο τους, µε κάλυψη µέρους των εξόδων από το
πρόγραµµα ΛΑΕΚ.
Βασικοί εισηγητές είναι οι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές EFR Instructors από τη διεθνή κοινότητα EFR organization, Άγγελος
Μαγκλής και Νικόλαος ∆άλλας. Η συµµετοχή συνοδεύεται µε εγγραφή και πιστοποίηση από τη διεθνή κοινότητα EFR org
(www.emergencyfirstresponse.com) αναγνωρισµένη από το Ελληνικό κράτος βάσει νοµοθεσίας. Το κόστος ανέρχεται στη
συµβολική τιµή των 150€ ανά συµµετέχοντα, µε µέγιστο αριθµό συµµετεχόντων στους δέκα.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, είτε για διεξαγωγή σεµιναρίου στους χώρους της επιχείρησής σας, είτε στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας σας, επικοινωνήστε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Νίκος ∆άλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr

20) Νέα του Real Estate Development της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας σχετικά µε το Real Estate Development, θα θέλαµε να διευκρινίσουµε
τα παρακάτω:
α) Ασχολούµαστε µε την ανάπτυξη υπεραξιών για την υλοποίηση επενδύσεων µεγάλης κλίµακας σε ακίνητα σηµαντικής
αξίας µέσω της διαµόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων.
β) ∆ιενεργούµε µελέτες σκοπιµότητας, βιωσιµότητας και επιχειρηµατικών σχεδίων για τα εν λόγω ακίνητα.
γ) Βρίσκουµε χρηµατοδοτικές λύσεις και επενδυτές για τις παραπάνω αναπτύξεις.
δ) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν διαµεσολαβεί για αγοραπωλησίες ακινήτων.
Η προστιθέµενη αξία της δουλειάς µας βρίσκεται τόσο στον εύστοχο και αποδοτικό αρχικό σχεδιασµό, όσο και στην
ασφάλεια της επένδυσης µε ρεαλιστική και προσεγµένη ανάπτυξη και στη διαµόρφωση εναλλακτικών σεναρίων.
Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται πάντα µε εξαιρετική αφοσίωση στον πελάτη και εχεµύθεια στην παροχή υπηρεσιών.
Επίσης, τα ακίνητα δύνανται να ανήκουν τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε δήµους ή ιερές µονές και µητροπόλεις.
Επιπροσθέτως, η ανάπτυξή τους, εφόσον ανήκουν στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µέσω
Συµπράξεων ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Εάν ενδιαφέρεστε για το θέµα, επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Παντελής Βασσάλος, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

21) 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
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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:
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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