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1) Τροποποιήθηκαν οι όροι του Μέτρου 1.1.2. “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων προέβη σε Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 17 και 18
της αριθµ. 704/2008 ΚΥΑ και εξέδωσε λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου “Εγκατάστασης
Νέων Αγροτών”, το οποίο προβλέπει την υποβολή αιτήσεων από τις 16 Φεβρουαρίου και ποσά ενίσχυσης από 20.000 € έως
40.000 € κατά δικαιούχο νέο αγρότη.
Οι τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν, αφορούν τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης- φακέλων
υποψηφιότητας, η οποία θα διενεργείται σε δύο επίπεδα:
α) Εισηγητική Αξιολόγηση σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και
β) Τελική Αξιολόγηση από Γνωµοδοτική Επιτροπή.
Επιπλέον δόθηκαν, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ιδιαίτερα χρήσιµες λεπτοµέρειες εφαρµογής:
1. Προσωρινή εξαίρεση των υποψήφιων Νέων Γεωργών από την υποχρέωση υποβολής της Ενιαίας ∆ήλωσης Εκµετάλλευσης
έτους 2009 µε την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας για τη χρονική περίοδο από τις 16-02-09 και έως την
ηµεροµηνία έναρξης υποδοχής των δηλώσεων έτους 2009 από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ηµεροµηνία αυτή θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως στις αρµόδιες υπηρεσίες – φορείς εφαρµογής του Μέτρου.
2. Η εγγραφή κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της οικείας ∆.Α.Α. ή η χρήση κατά το
παρελθόν φοροαπαλλαγής βάσει του ν. 634/1977 ή του ν. 2520/1998 προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση εφόσον η
γεωργική εκµετάλλευση που κατείχε ο υποψήφιος ήταν µεγέθους σε εργασία >=0,5 ΜΑΕ.
3. Νέος Γεωργός κάτοχος γεωργικής εκµετάλλευσης µε νεόφυτες (µη παραγωγικές) µόνιµες φυτείες δύναται να αποδείξει την
ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης µε τεκµηρίωση των πραγµατικών απαιτήσεων σε εργασία της εκµετάλλευσης >=0,5 ΜΑΕ
ή < 0,5 ΜΑΕ.
4. Για την εγκατάσταση από Νέο Γεωργό µονίµων φυτειών απαιτούνται τουλάχιστον 10ετη µισθωτήρια (συµβολαιογραφικές
πράξεις µίσθωσης νοµίµως µεταγεγραµµένες στο Υποθηκοφυλακείο) εκτός εάν η παραγωγική ζωή της φυτείας είναι
µικρότερη.
5. Το κριτήριο επιλεξιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης του υποψηφίου µεγέθους τυπικών απαιτήσεων σε εργασία
τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ στην υφιστάµενη κατάσταση πληρείται, εφόσον έχει υποβληθεί Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης που
περιλαµβάνει γεωργική εκµετάλλευση αντίστοιχου µεγέθους και έχει ήδη εγκατασταθεί µία τουλάχιστον καλλιέργεια ή
εκτροφή ανεξάρτητα από το µέγεθός της. ∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση καλλιεργειών και αγροτεµαχίων που έχουν
δηλωθεί στην υφιστάµενη κατάσταση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και στην αρχική Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης. Το
σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης που περιλαµβάνεται στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης θεωρείται ως υφιστάµενη
κατάσταση.
6. Το µελισσοκοµικό εργαστήριο του Νέου Γεωργού στην υφιστάµενη κατάσταση πρέπει να είναι χώρος υποστήριξης
µελισσοκοµικών εργασιών που θα επιτρέπει τουλάχιστον την πραγµατοποίηση των βασικών εργασιών της εκµετάλλευσης και
στον οποίο θα είναι εφικτό να τηρούνται ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας. Επίσης θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε
έναν τουλάχιστον µελιτοεξαγωγέα.
7. Πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, φυτώρια και θερµοκήπια υποψήφιων Νέων Γεωργών θα πρέπει να έχουν αυτονοµία και να
αποτελούνται από διακριτούς χώρους.
8. Η άσκηση αλιευτικού επαγγέλµατος / ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους καθιστά µη επιλέξιµο τον υποψήφιο στο πρόγραµµα.
9. Η εκδήλωση στο φάκελο υποψηφιότητας Νέου Γεωργού της πρόθεσης πρόσβασης στα άλλα Μέτρα του Π.Α.Α. και ειδικότερα
στο Μέτρο 1.2.1 (Σχέδια Βελτίωσης) και η µη υποβολή στη συνέχεια αίτησης ενίσχυσης στα άλλα Μέτρα, ενέχει συνέπειες
για το Νέο Γεωργό, εφόσον από την παράληψή του αυτή αδυνατεί να υλοποιήσει το Επιχειρηµατικό του Σχέδιο, ή δεν
πραγµατοποιεί τη δέσµευσή του για υλοποίηση επενδύσεων άνω των 50.000 € για τις οποίες βαθµολογήθηκε.
10. Για τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος σε εργασία της
οικογενειακής γεωργικής εκµετάλλευσης. Ως ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία η
οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση φτάνει η ξεπερνά σε µέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τις 0,5 ΜΑΕ.
11. ∆εν γίνονται δεκτές καλλιέργειες δασικών ειδών. Πρόσθετα, η ένταξη του υποψήφιου ή του/της συζύγου σε πρόγραµµα
δάσωσης µε την ιδιότητα του γεωργού καθιστά τον υποψήφιο µη επιλέξιµο στο µέτρο 1.1.2. του ΠΑΑ.
12. Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης που περιλαµβάνει γεωργική εκµετάλλευση µεγέθους σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ
προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση, ανεξάρτητα από τυχόν εκ των υστέρων τροποποιήσεις της Ενιαίας ∆ήλωσης
Εκµετάλλευσης που αφορούν στο µέγεθος σε εργασία της εκµετάλλευσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αναλαµβάνει την υποστήριξη των Νέων Αγροτών, καθώς από το 1992 έως σήµερα, έχει
δραστηριοποιηθεί µε υψηλότατο ποσοστό επιτυχιών στον χώρο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε την ετοιµασία και υποβολή
οικονοµοτεχνικών µελετών για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, µε βάση τις διατάξεις Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@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
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2) Προκηρύχθηκε το Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και της
Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών
Στις 4/3/09 ανακοινώθηκε η προδηµοσίευση των προκηρύξεων για την ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας των Νέων και
Επιχειρηµατικότητας των Γυναικών. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη και ο οριστικός κανονισµός και των δύο δράσεων. Σκοπός
των προγραµµάτων είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους
18-39 ετών και για γυναίκες έως 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από 15/6/2009 έως 30/6/2009
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες
περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι:
από 30.000 έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και
περιορισµού της ρύπανσης
από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού
από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις
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, εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
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 (τεχνική βοήθεια, σύνταξη και υποβολή φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης κ.α.)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι (γεννηθέντες 1970 – 1991) και οι γυναίκες (γεννηθείσες 1954 – 1991), που είναι
άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και
την 4/3/2009.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής
επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. ∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις
ανάγκες του προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα εισοδήµατα τους στην
κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές
δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα.
∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης
µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε
ανώτατο όριο ποσό 20.000,00€ ΕΥΡΩ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από την σχετική Περίληψη του
προγράµµατος επιχειρηµατικότητας των Γυναικών και των Νέων.
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
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Ζήνα Βοζίνου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 143, κιν 6956 303120 e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
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
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) Ευκαιρίες ανάπτυξης πωλήσεων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της
καινοτοµίας
∆ηµοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι οδηγοί υλοποίησης των αναµενόµενων προγραµµάτων Ενίσχυση της
Επιχειρηµατικότητας των Νέων και των Γυναικών που υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013.
Σκοπός του Προγράµµατος είναι η διευκόλυνση µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επενδυτές να είναι Νέοι-Νέες (γεννηµένοι από 1970 έως και το 1991) είτε Γυναίκες
(γεννηµένες από το 1954 έως και το 1991), να είναι άνεργοι, µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι δεν ασκούν
επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος.
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες θα πρέπει να υποβάλλουν ένα ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο.
Σηµαντικό κριτήριο βαθµολόγησης κατά την αξιολόγηση θα αποτελέσει το στοιχείο της καινοτοµίας.
Τι µπορεί να θεωρηθεί καινοτοµία:
Προϊόντα βιοτεχνολογίας
Εισαγωγή ηλεκτρονικής κάρτας
Εισαγωγή της τηλεµετρίας ή των συστηµάτων ελέγχου και ασφάλειας (ABS, ESP) στα αυτοκίνητα
Εξ αποστάσεως συντήρηση
Προϊόντα για την παροχή προστασίας από διάφορα είδη ακτινοβολίας (π.χ. φίλτρα σε κινητά τηλέφωνα)
Μέθοδος µέτρησης των καυσαερίων µε αισθητήρες
Μέθοδος ελέγχου ποιότητας των προϊόντων µε αισθητήρες
Συστήµατα που µετρούν και ελέγχουν τα αποθέµατα των προϊόντων
Ηλεκτρονική εµπορική ανταλλαγή προϊόντων (εισπράξεις και πληρωµές µε ηλεκτρονικό τρόπο)
Εισαγωγή µεθόδων που στηρίζονται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ανάπτυξη της παραγωγής (π.χ.
αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής)
Εισαγωγή προγραµµάτων προσοµοίωσης για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των τελικών ή και των ενδιάµεσων
µεθόδων της παραγωγής και των προϊόντων
Χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου και διαδικασιών βασισµένων στο διαδίκτυο
Πώληση µέσω διαδικτύου
Ηλεκτρονική εµπορική ανταλλαγή προϊόντων (εισπράξεις και πληρωµές µε ηλεκτρονικό τρόπο)
Πώληση απευθείας στον πελάτη
Μέθοδοι εντοπισµού και ελέγχου των φορτίων
Ανάπτυξη και εισαγωγή ψηφιακών καναλιών διανοµής
Φορητός υπολογιστής για πωλητές για άµεση υποστήριξη
Ηλεκτρονική εµπορική ανταλλαγή προϊόντων (π.χ. εισπράξεις και πληρωµές µε ηλεκτρονικό τρόπο)
Ψηφιακός προσδιορισµός προϊόντων µε ετικέτα π.χ. ψηφιακή σάρωση ραβδωτών κωδικών (barcodes)
Αναδόµηση /αναδιοργάνωση του τµήµατος πώλησης, αν επιτρέπει ευκολότερη αγορά για τους πελάτες
Αποδείξεις ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για το λογαριασµό
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. σε οπτικούς δίσκους)
Τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης
Εκπαίδευση εξειδικευµένου προσωπικού για την προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών σε πελάτες
Νέα συστήµατα πληροφορικής για διανοµή
Νέα συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων
Εισαγωγή καναλιών άµεσης επανατροφοδότησης µεταξύ πελάτη-παραγωγού
Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για συντονισµό όλων των απαιτήσεων των πελατών
Αγορά εισιτηρίου µε µετρητά ή πιστωτική κάρτα από µηχάνηµα
Τρόπος πληρωµής (µετρητά ή κάρτα) και απόδειξη όπου αναγράφονται τα ποσά και σε Ευρώ (€)
∆ηµιουργία ευέλικτου και φιλικού προς το χρήστη λογισµικού
Παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων
Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων
Ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού από σχεδίαση µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (CAD)
Υιοθέτηση λογισµικού µε πολυµέσα (π.χ. για την εκπαίδευση υποκαθιστώντας το διδάσκαλο)
Ηλεκτρονική τράπεζα και ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες (e-bank)
Βελτίωση των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστήµατα για τον έλεγχό τους
Εφαρµογή θερµογραφικών τεχνικών στην αποτίµηση τεχνικών συστηµάτων
Εντοπισµός µέσω διαδικτύου και δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης (GPS)
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Υιοθέτηση ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης
Ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν προϊόντα ή και υπηρεσίες των παραπάνω κατηγοριών µπορούν να
επικοινωνήσουν µαζί µας στέλνοντας το προφίλ της εταιρίας τους, ώστε να τις συστήσουµε στους υποψήφιους νέους
επενδυτές που θα καταθέσουν µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιχειρηµατικά σχέδια στα παραπάνω προγράµµατα.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κώστας Βεγήρης, τηλ.2310 531000 εσω 127, κιν 6957 200462, e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Ζήνα Βοζίνου, τηλ 2310 531000 εσω 143, κιν 6956 303120, e-mail: vozinou@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) Σηµαντική αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων logistics κατά
επιπλέον 10% για τους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αττικής (Ζώνη Α).
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου υπάρχει η ευκαιρία χρηµατοδότησης Κατασκευής
και Οργάνωσης Αποθηκευτικών Χώρων µόνο για τα επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής
αλυσίδας σε τρίτους.
Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να δηµιουργήσουν υποδοµές εξυπηρέτησης των αναγκών τους πρέπει να
δηµιουργήσουν µια νέα εταιρεία παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή να επιδιώξουν συνεργασία µε µια υπάρχουσα
εταιρεία logistics.
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης πρέπει να είναι 700.000 ευρώ και η ίδια συµµετοχή 25% του προς ενίσχυση
προϋπολογισµού.
Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 20% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος του φορέα της
επένδυσης. Ωστόσο, ενώ έως σήµερα η επιχορήγηση για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης κυµαίνεται από 20% έως
23%, τώρα µε την τελευταία τροποποίηση κυµαίνεται από 30% έως 33%.
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται, επιγραµµατικά, είναι οι ακόλουθες:
Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
Αγορά, ηµιτελών κτιρίων.
Αγορά χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια.
Αγορά (ή/και leasing) και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης.
Αγορά µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
Αγορά µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού.
Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού συνεστίασης των εργαζοµένων της επιχείρησης.
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αιθουσών κατάρτισης προσωπικού.
Έξοδα µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας,
σύγχρονων µεθόδων παροχής υπηρεσιών eφοδιαστικής αλυσίδας.
Έξοδα µελετών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών.
Έξοδα πιστοποίησης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.
Έξοδα µελετών οργάνωσης της διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµού
των επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης των διαδικασιών, ερευνών αγοράς, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών,
καθώς και των συγκριτικών µελετών επιδόσεων.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων εφοδιαστικής αλυσίδας
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.
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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
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) Σηµαντικές αλλαγές του αναπτυξιακού νόµου σε θέµατα τουριστικών επενδύσεων.
Σύµφωνα µε τις νέες τροποποιήσεις του νόµου που ψηφίστηκε από τη βουλή παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στο
σχεδιασµό του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 σε θέµατα τουριστικών επενδύσεων.
Οι τροποποιήσεις:
θέτουν ως προϋπόθεση την αναβάθµιση των ξενοδοχείων σε κατηγορίες ανώτερες από τις ισχύουσες διατάξεις (τριών
αστέρων αντί δύο αστέρων, για έργα προϋπολογισµού έως 1.000.000 ευρώ και τεσσάρων αστέρων αντί δύο, για έργα
µεγαλύτερου προϋπολογισµού), στο πλαίσιο της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού τους. Επίσης,
επιµηκύνεται το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα στα οκτώ έτη (από πέντε έτη που ισχύει σήµερα) από την έναρξη
λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης προηγούµενου εκσυγχρονισµού.
Ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε
την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (από δύο αστέρων που ισχύει
σήµερα).
Αίρεται ο χρονικός προσδιορισµός για την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που αφορά τον καθορισµό τµηµάτων της Ελληνικής
Επικράτειας, τα οποία λόγω υπερσυγκέντρωσης της τουριστικής δραστηριότητας χαρακτηρίζονται ως «κορεσµένα». Στα
καθοριζόµενα ως κορεσµένα τµήµατα της Επικράτειας δεν ενισχύονται παρά µόνο µε το κίνητρο της φορολογικής
απαλλαγής τα επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων. Με τη συγκεκριµένη αλλαγή θα
επιτρέπεται η άµεση προσαρµογή του περιεχοµένου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις µεταβολές των στοιχείων που
αποτυπώνουν τη δυναµικότητα της ξενοδοχειακής υποδοµής της χώρας µας, χωρίς χρονικούς περιορισµούς και µε βάση
τις πραγµατικές ανάγκες. Σηµειώνεται ότι σήµερα κορεσµένες είναι µόνον οι περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης,
ενώ αναµένεται να χαρακτηριστούν ως κορεσµένες και περιοχές υψηλής ξενοδοχειακής συγκέντρωσης.
Επισηµαίνεται ότι µε βάση τις τελευταίες προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ακόµη την
ευκαιρία χρηµατοδότησής τους έως 60% στα παρακάτω επενδυτικά σχέδια :
i. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων.
ii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων για
προϋπολογισµό έως 1.000.000 ευρώ και κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων για προϋπολογισµό άνω των
1.000.000 ευρώ.
iii. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων.
iv. Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων (4*), µε σκοπό την παροχή
πρόσθετων υπηρεσιών.
v. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
(2*), πρώην Γ’ τάξης.
vi. Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ’ τάξης.
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
ix. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
x. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες).
xi. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο, η ∆υτική Ελλάδα, η Ήπειρος
και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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
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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.
Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο που έχει
ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, 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

6) Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης τυποποίησης, συσκευασίας, ή συντήρησης
γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας προερχόµενων
από µεταποιητική δραστηριότητα.
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.
Τα βασικά στοιχεία της εφαρµογής του αναπτυξιακού νόµου:
Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι από 15% έως 55% του προς ενίσχυση προϋπολογισµού ανάλογα µε το αντικείµενο της
επένδυσης, τη γεωγραφική περιοχή και το µέγεθος της επιχείρησης.
Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής είναι κατ΄ ελάχιστον 25% ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό
δανεισµό.
Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο µηχανολογικός εξοπλισµός.
Απαιτείται σύνταξη και υποβολή τεχνοοικονοµικής µελέτης από αρµόδιους επιστήµονες (γεωλόγους - γεωπόνους,
µηχανικούς, οικονοµολόγους) µαζί µε τα προβλεπόµενα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές προτάσεις στην Ελλάδα, 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:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@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) Σηµαντικές αλλαγές στις ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων Parking από τις τελευταίες
τροποποιήσεις του αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Για πρώτη φορά ενισχύεται η επέκταση
υπάρχοντος Parking.
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Η παλαιότερη ρύθµιση περιλάµβανε ως ενισχυόµενη µόνο την ίδρυση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών
αυτοκινήτων, ενώ µε την νέα τροποποίηση θα δύνανται να υπαχθούν στις διατάξεις του νόµου αυτού και
επενδυτικά σχέδια επέκτασης υφιστάµενων σταθµών.
Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι φορείς επενδυτικών σχεδίων της περίπτωσης 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.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου, δίνεται επιχορήγηση έως 60% για την ίδρυση ή επέκταση
δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40)
θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών
που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως,
υπέργειων, υπόγειων ή και πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, για επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση
δηµόσιας χρήσης στεγασµένων ή / και ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων
οχηµάτων τουλάχιστον 30 θέσεων ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια δύνανται να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες βάσει σχετικής σύµβασης εκτέλεσης έργου
και παραχώρησης χρήσης µε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως : Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος και
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά
επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση Parking που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του
νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, 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

8) Αυξάνεται κατά 10% (και γίνεται έως 50%) η επιχορήγηση των Επενδυτικών Σχεδίων που
υλοποιούνται στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (Ζώνη Α) από τον Αναπτυξιακό Νόµο
3299/04 για παραγωγή νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα, δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και
παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα.
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που
αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και τους περιορισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα για
παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις επιχορηγούνται µε ποσοστό έως 60% ανάλογα µε την περιοχή και το µέγεθος της
επιχείρησης. Με τη νέα τροποποίηση του αναπτυξιακού νόµου, ενώ για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης η
επιχορήγηση ήταν έως 40%, τώρα δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο και γίνεται έως 50%, για τα συγκεκριµένα
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επενδυτικά σχέδια.
Επιπλέον, µε την νέα τροποποίηση γίνεται διασαφήνιση τις ισχύουσας ρύθµισης που αναφέρεται στα «επενδυτικά σχέδια για
την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας». Καθώς κατά την εφαρµογή της προηγούµενης ρύθµισης
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα ως προς τον προσδιορισµό του ακριβούς πεδίου εφαρµογής της, αναµένεται νέα Υπουργική
απόφαση που θα ορίζει τους τοµείς ή κλάδους της οικονοµίας που θα θεωρούνται υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας,
λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε αναγκών και των εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.
Ο έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων όπως αυτές ισχύουν βάση σχετικής Υπουργικής Απόφασης γίνεται από την
Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία
διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων
Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν
παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα.
Προκειµένου το προϊόν ή τα προϊόντα κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστούν ως νέα, είτε αυτά είναι
ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων, είτε καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα
αυτούσιο.
2. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην Ελλάδα
παραλλαγµένο.
3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της δυνατότητας παραγωγής από το φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του προτεινόµενου προϊόντος.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων:
Ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν
παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών αυτούσιες ή παραλλαγµένες.
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των
υπηρεσιών.
Ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν µόνο αυτές για τις οποίες είναι απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας,
µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους.
Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέα, είτε αυτή είναι
υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη παραγωγής
προϊόντων, είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασής της στην
Ελλάδα αυτούσια.
2. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα παραλλαγµένη.
3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της υπηρεσίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της δυνατότητας παροχής από το φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά του για την παροχή της προτεινόµενης
υπηρεσίας.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
Για το χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από την επένδυση.
2. Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση και οργάνωση της
επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή των
υπηρεσιών.
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Για το χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.
2. Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης για την
αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων νέων ή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών του νόµου που έχει ετοιµάσει η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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

9) e-services: Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης έως την 16/3/2009 για την επίσηµη
ανακοίνωση της έναρξης της παροχής υπηρεσίας και την υποβολή της έκθεσης ολοκλήρωσης.
Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου, η επιχείρηση οφείλει να ανακοινώσει επίσηµα έως την 16/3/2009
την έναρξη παροχής της υπηρεσίας στην πελατειακή της βάση και στο ευρύτερο κοινό. Η επίσηµη ανακοίνωση της
έναρξης παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ευρύτερη, στοχευµένη και να υλοποιηθεί µε τρόπο που να
διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή διάρκεια & αποτελεσµατικότητα.
Η επιχείρηση – δικαιούχος της ενίσχυσης, θα πρέπει να υποβάλλει Έκθεση Ολοκλήρωσης εκτελεσθέντος
Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου το αργότερο µέχρι τις 16 Μαρτίου 2009.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυστηρά η προθεσµία της 28.02.2009, η επιχείρηση κινδυνεύει να απενταχθεί
από τη δράση. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα ώστε σε καµία περίπτωση να µην σηµειώνεται
υπέρβαση της προθεσµίας Υποβολής της Έκθεσης Ολοκλήρωσης.
Η Έκθεση Ολοκλήρωσης του έργου περιλαµβάνει συνοπτική τεκµηρίωση του εκτελεσθέντος έργου και ταυτόχρονα αποτελεί
την αίτηση για ενεργοποίηση των διαδικασιών τεχνικής – οικονοµικής πιστοποίησης και της καταβολής της αναλογούσας
επιχορήγησης.
Επίσης, η Έκθεση Ολοκλήρωσης περιλαµβάνει:
Στοιχεία τεκµηρίωσης της επίσηµης ανακοίνωσης της παροχής της υπηρεσίας,
Στοιχεία µε τα οποία θα είναι δυνατή η πρόσβαση-χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας από τους πιστοποιητές της ΚτΠΑΕ,
ώστε να καταστεί εφικτή η δοκιµή της υπηρεσίας σε πραγµατικό χρόνο.
Σηµειώνεται ακόµη ότι η προθεσµία διενέργειας των απαιτούµενων προµηθειών / εξοφλήσεων δαπανών έληξε την
∆ευτέρα 16/2/2009.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:

10

Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Στέλλα Μπούντα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, e-mail: buda@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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10) 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 στο 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%.
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

11) 3rd South Eastern European Venture Capital Event Κριτήρια Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών
Σχεδίων
Το «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event» αναµένεται να συγκεντρώσει πληθώρα καινοτόµων
επιχειρήσεων, υφιστάµενων και νέων, οι οποίες διαθέτουν νέα, καινοτόµα ή δυναµικά προϊόντα / υπηρεσίες και
δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς και µη κλάδους της οικονοµίας. Για τη συµµετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή
µέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης (www.vc-event.gr)
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 23 Απριλίου 2009 στο Ξενοδοχείο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων (HVCA), ο Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), η Ερευνητική Μονάδα Αστικής &
Περιφερειακής Καινοτοµίας (URENIO), το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East
European Research Center) και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η εκδήλωση αυτή, πέραν του ενηµερωτικού της χαρακτήρα, δίνει την ευκαιρία σε όσους υποβάλουν προς αξιολόγηση το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο, να αξιολογηθούν και να λάβουν χρήσιµα σχόλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητάς τους από επιτροπή ειδικών. Τα επιχειρηµατικά σχέδια θα σταλούν στις Εταιρείες Επιχειρηµατικών
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Κεφαλαίων (Venture Capital) που θα συµµετάσχουν στην εκδήλωση. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηµατικών σχεδίων που τους
ενδιαφέρουν θα κληθούν σε διµερή συνάντηση.
Τα επιχειρηµατικά σχέδια τα οποία θα ξεχωρίσουν και θα λάβουν την υψηλότερη βαθµολογία από την επιτροπή ειδικών είναι
αυτά που θα πληρούν τα εξής κριτήρια:
A.

Καινοτοµία Προϊόντος / Υπηρεσίας και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα
Τεχνολογική καινοτοµία ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Τεχνολογική εφικτότητα.
Αριθµός προϊόντων και αριθµός νέων προϊόντων – εφαρµογών.
∆υνατότητα διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασιζόµενου στην καινοτοµία.
∆ιανοητική ιδιοκτησία, προστασία και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας – τεχνολογίας.

B.

Όραµα, Στρατηγική και Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση
∆ιατύπωση, οράµατος – αποστολής – στόχων.
Αγορά Στόχος (χαρακτηριστικά πελατών – ανταγωνισµού / µεγέθη).
Σχέδιο προσέγγισης της αγοράς στόχου.
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση δραστηριότητας.
Επίτευξη βιωσιµότητας – χρονοδιάγραµµα.
∆ιάρθρωση επένδυσης (Ύψος, πηγές προέλευσης και εξασφάλιση κεφαλαίων).
Χρηµατοοικονοµικός χαρακτηρισµός της δραστηριότητας ως «δραστηριότητα έντασης γνώσης».
Ανάλυση ευαισθησίας (εναλλακτικά σενάρια) και τεκµηρίωση παραδοχών που περιέχονται στο επιχειρηµατικό
σχέδιο.

C.

∆ιοικητική Οµάδα και Συµµαχίες
Σχέσεις, συµφωνίες ή / και στρατηγικές συµµαχίες αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.
Ερευνητική οµάδα (εξειδίκευση – εµπειρία) και τεκµηρίωση της ικανότητας επίτευξης των ερευνητικών στόχων.
∆ιοικητική οµάδα και τεκµηρίωση της ικανότητας υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου και επίτευξης των εµπορικών
στόχων.
Βαθµός δέσµευσης των βασικών στελεχών.
Συνολικές θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται στον χρονικό ορίζοντα της δραστηριότητας.

Τα έξι επικρατέστερα επιχειρηµατικά σχέδια, τα οποία θα συγκεντρώσουν τη µεγαλύτερη βαθµολογία από την κριτική
επιτροπή, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του «3rd South Eastern Europe Venture Capital Event», όπου θα
βραβευθούν τα τρία επικρατέστερα.
Όποιοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής Επιχειρηµατικών Σχεδίων είναι στις 03 Απριλίου 2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους να συµµετάσχουν στην εκδήλωση υποβάλλοντας το
επιχειρηµατικό τους σχέδιο και είναι σε θέση να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή προετοιµασία αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το http://www.vc-event.gr ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά µε το: 2310 531000.

12) Η Αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η συνολική συµπεριφορά των επιχειρήσεων που ξεπερνά τις όποιες νοµικές
υποχρεώσεις αποσκοπώντας πάντα στο µακροπρόθεσµο επιχειρηµατικό συµφέρον. ∆εν αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο
στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, διακριτό από τις άλλες επί µέρους πολιτικές της. Αντίθετα, διαπερνά συνολικά τον
τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων και δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα «κόστος» που αναλαµβάνεται µε αντάλλαγµα
την προώθηση, απλώς και µόνο, των δηµοσίων σχέσεων της κάθε επιχείρησης.
Υπέρ της εφαρµογής ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µπορεί να διατυπωθεί ένα πλήθος επιχειρηµάτων. Τα οφέλη,
ωστόσο, που καθιστούν όχι µόνο συµφέρουσα, αλλά και επιτακτική την εφαρµογή τέτοιων ενεργειών προκειµένου η
επιχείρηση να διασφαλίσει τη µακρόπνοη ανάπτυξή της, συνοψίζονται ως εξής:
Ποιοτικά οφέλη
α) ενδυνάµωση του «brand» (του «ονόµατος») της εταιρείας,
β) καλύτερη εταιρική εικόνα,
γ) ενδυνάµωση της ικανοποίησης και αφοσίωσης των στελεχών,
δ) προσέλκυση, υποκίνηση & διατήρηση εργαζοµένων,
ε) θετική εικόνα απέναντι στους επενδυτές και τους οικονοµικούς αναλυτές.
Ποσοτικά οφέλη
α) αύξηση των πωλήσεων και του µεριδίου αγοράς,
β) ενίσχυση της κερδοφορίας.
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Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει ξεπεράσει πλέον το µοτίβο της απλής «υποχρέωσης» έναντι των θεσµών του
κράτους και αντιµετωπίζεται ως µια συνολική πολιτική που συνδράµει αφενός στην επίτευξη των εταιρικών στόχων και
αφετέρου στην αειφορική ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εστιάζουν σε τοµείς που συνάδουν µε τις
αξίες τους, εφαρµόζουν προγράµµατα που υποστηρίζουν τους εταιρικούς στόχους τους και επιλέγουν θέµατα που σχετίζονται
µε τα προϊόντα και το πελατειακό κοινό-στόχο τους, ώστε, µέσω των δράσεων προβολής της ΕΚΕ, να επιτυγχάνονται
παράλληλα και στόχοι µάρκετινγκ.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα µας, προκειµένου να ακολουθήσουµε τις σύγχρονες τάσεις, θα πρέπει να αναπτυχθεί
περισσότερο η ενηµέρωση και ο διάλογος για τα θέµατα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ δύναται να καθοδηγήσει και να στηρίξει τις κοινωνικά
υπεύθυνες επιχειρήσεις, προσφέροντας, στα πλαίσια ∆ιεθνών Προτύπων (ISO 26000, SA 8000 κ.ά.), τις εξής υπηρεσίες:
Κατάρτιση διαγνωστικής µελέτης για την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της επιχείρησης αναφορικά µε
πολιτική και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Καθορισµός και σχεδιασµός ενεργειών και δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας οι οποίες θα έχουν ως στόχο να
επωφελήσουν 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
Υπεύθυνος 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

13) Πανευρωπαϊκό Healthcare Biotech Forum – Ρώµη (Ιταλία), 30 & 31 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Healthcare Biotech Forum που διοργανώνεται στη
Ρώµη (Ιταλία), στις 30 & 31 /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 της Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη και
ειδικότερα στις περιοχές των:
Advanced Therapies (including cell and tissue therapies, stem cells and gene therapy).
Rare diseases and orphan medicines.
Proteomics.
Pharmacogenetics.
Diagnostics.
Genetic testing.
Oncology.
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
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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 Healthcare Biotech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
New Materials Forume Forum, Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /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/p200292/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 :
Υπεύθυνοι 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) A.P.I.S. – Νέο Προϊόν της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για Επιστροφή των Επιχειρήσεων
στην Κερδοφορία άµεσα αλλά και Μακροπρόθεσµα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ APIS
Το Advanced Profit Improvement System (APIS) αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα βελτίωσης της κερδοφορίας
που σχεδιάζεται και υλοποιείται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε τον ειδικό σύµβουλο κ. Νάρκισσο
Γεωργιάδη*, για επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κερδοφορίας.
Το APIS αποτελεί µία εγγυηµένη συνταγή επιτυχίας, καθώς δεν εστιάζει µόνο στη µείωση του κόστους, αλλά, επίσης, στην
αύξηση των πωλήσεων και της αποδοτικότητας. Η φιλοσοφία του νέου αυτού προϊόντος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι
η δηµιουργία µιας κουλτούρας εστιασµένης στη συνεχή αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της κερδοφορίας και δηµιουργίας
άριστων προϊόντων και υπηρεσιών.
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Με λίγα λόγια, στόχος του APIS είναι να βοηθήσει επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα κερδοφορίας, ώστε να
επανέλθουν στην κερδοφορία µέσα σε ένα χρόνο, αλλά µε προοπτικές µακρόπνοης και διατηρήσιµης ανάπτυξης.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Κάθε έργο απαρτίζεται από δύο ανεξάρτητες φάσεις:
Ανάλυση & Σχεδιασµός (∆ιάρκεια 3-5 µήνες)
o
Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης
o
∆ηµιουργία ηγετικής οµάδας
o
Εντοπισµός θεµατικών πεδίων
o
∆ηµιουργία & ποσοτικοποίηση Projects
o
∆ηµιουργία πλάνου υλοποίησης
Υλοποίηση & Παρακολούθηση Εφαρµογής (∆ιάρκεια 8-36 µήνες)
o
Υλοποίηση Projects υψηλής προτεραιότητας
o
Συνέχιση APIS (Συναντήσεις, Εκθέσεις, ∆ιορθωτικές δράσεις)
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το APIS σχεδιάζεται και υλοποιείται µε την πλήρη και ενεργή συµµετοχή των ανώτατων
στελεχών της επιχείρησης, πετυχαίνοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή συναίνεση και αυξάνοντας σηµαντικά το ποσοστό επιτυχίας.
* Ο Νάρκισσος Γεωργιάδης έχει πραγµατοποιήσει µια επιτυχηµένη καριέρα ως υψηλόβαθµο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών
όπως η Procter & Gamble και η DaimlerChrysler έχοντας διατελέσει στην τελευταία του θέση ∆/νων Σύµβουλος γερµανικής
εταιρείας 300 εκατ. € και µέλος ∆.Σ. Οµίλου 4,2 δις € στην Ιταλία.
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
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
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

16) Τρεις νέες υπηρεσίες για το www.jobical.com
Στο πλαίσιο της αναβάθµισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής στελέχωσης που προσφέρονται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, υλοποιήθηκαν από τις 28/2/2009 και είναι πλέον διαθέσιµες στους χρήστες της ιστοσελίδας
www.jobical.com τρεις νέες υπηρεσίες:
1. Jobs on your desktop: Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδραστικής ενηµέρωσης των χρηστών του jobical
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των αντιστοιχήσεων που έχουν προκύψει από τη µηχανή αναζήτησης – αντιστοίχησης.
2. SMS alert: Η υπηρεσία αφορά στην ανάπτυξη µιας πλατφόρµας ειδοποίησης µέσω SMS εργοδοτών και υποψηφίων
σχετικά µε κατάλληλους υποψηφίους και κατάλληλες θέσεις εργασίας.
3. Υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης υποψήφιων διαφηµιζόµενων: Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην κατασκευή
ενός ιστότοπου ο οποίος είναι συνδεδεµένος µε την κεντρική σελίδα του Jobical.com. O συγκεκριµένος ιστότοπος θα
παρέχει τη δυνατότητα συµπλήρωσης της «αίτησης για διαφήµιση στην ιστοσελίδα του Jobical.com».
Οι παραπάνω υπηρεσίες συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του προγράµµατος e-services της Kοινωνίας
της Πληροφορίας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Κωνσταντίνος ∆ήµου, E-Business Director ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Τηλ. 2310 531 000 εσωτ. 116, Email: dimou@atlantisresearch.gr

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
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18) 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:
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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