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1 NEW) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 - Υποβολή αιτήσεων έως 18/06/2010
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» ενισχύει υφιστάµενες µεταποιητικές επιχειρήσεις, σε χρονικό ορίζοντα
4ετίας, αναφορικά µε δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, αύξησης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, βελτίωσης
των κτιριακών υποδοµών τους, ανανέωσης του µηχανογραφικού της εξοπλισµού και µείωσης των λειτουργικών της
εξόδων, µέσω της χρήσης εξοπλισµού και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Για παράδειγµα, στο πρόγραµµα µπορεί µια επιχείρηση να εντάξει την αγορά νέου βελτιωµένου µηχανολογικού
εξοπλισµού ο οποίος θα αυξάνει τη παραγωγική δυναµικότητά της, ενώ παράλληλα θα µειώνει τη φύρα της. Ένα άλλο
παράδειγµα είναι µια βιοµηχανία η οποία επιθυµεί τη µείωση των παραγόµενων υποπροϊόντων, την εξοικονόµηση
ενέργειας, ύδατος κτλ. Κάποιες ενέργειες που θα µπορούσε η συγκεκριµένη επιχείρηση να υλοποιήσει µέσω του
προγράµµατος είναι: βελτιστοποίηση απόδοσης µηχανηµάτων, µείωση θορύβου, αποκατάσταση του περιβάλλοντος
χώρου εντός του εργοταξίου.
Στα πλαίσια του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 30.000€ έως 200.000€. Η
ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό
Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται ως εξής:
Περιοχή Α: Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των
Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην
Περιοχή Β.
Περιοχή Β: Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους Νοµούς: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου, Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύµνου, Χανίων, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας, Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας,
Καστοριάς, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας.
Περιοχή Γ: Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για τους Νοµούς: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας,
Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λέσβου, Χίου, Σάµου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις µεταποιητικές επιχειρήσεις που:
Απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα (προσµετρούµενα σε ετήσιες µονάδες εργασίας).
Έχουν κύκλο εργασιών µικρότερο από 10 εκ ευρώ.
Έχουν 3 πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.
∆εν είναι προβληµατικές.
∆ιαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας.
Επιλέξιµα για το παρόν πρόγραµµα είναι επίσης και τα συσκευαστήρια όπως και τα βιοµηχανικά πλυντήρια που
ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών.
Οι επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να αφορούν στην εξυπηρέτηση των στόχων του προγράµµατος και µπορεί να είναι:
∆ιαµόρφωση κτιρίων και χώρων,
Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών),
Προµήθεια λογισµικού,
∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια,
Αµοιβές συµβούλων.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30 εκ. €.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω των
διαδικτυακών τόπων του προγράµµατος. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν,
είναι σε θέση να αναλάβει, όχι µόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασµό και
τη µελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης µε εξειδικευµένους συνεργάτες. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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2 NEW) Πράσινες Υποδοµές 2010: 18/6/2010 η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής
υποβολής των επενδυτικών προτάσεων
Το πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» το οποίο δηµοσιεύτηκε στο πλαίσιο το Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013», έχει ως στόχο τη δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων, ώστε ο τοµέας της
προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τόσο για τις υφιστάµενες
επιχειρήσεις όσο και για τις νεοσύστατες. Η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση
και η απορρύπανση είναι οι σηµαντικότεροι τοµείς που θα ενισχυθούν από το εν λόγω πρόγραµµα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης του προγράµµατος ανέρχεται σε 30εκ. € και επιλέξιµες θεωρούνται
οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη
Εταιρία). Οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν τη µορφή ατοµικής επιχείρησης.
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising), καθώς και κοινοπραξίες
(παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού
300.000 € - 2.500.000 €. Τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχονται σε 30-45%, ανάλογα µε τον τόπο
υλοποίησης της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Η ελάχιστη ίδια συµµετοχή ανέρχεται σε 25% ενώ το
υπόλοιπο ποσό µπορεί να καλυφθεί µε τραπεζικό δανεισµό.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες ή νέες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα:
επεξεργασίας λυµάτων,
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης υλικών και
εξυγίανσης και διαχείρισης αποβλήτων
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις που αφορούν τη συλλογή, µεταφορά, µεταµόρφωση, προσωρινή
αποθήκευση και επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. Ειδικά ρεύµατα υλικών είναι τα
προϊόντα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους, π.χ. ορυκτέλαια,
αυτοκίνητα, ελαστικά, γυαλί, χαρτί, ηλεκτρικός - ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, µεταλλικές κατασκευές κτλ.
Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι 18 Ιουνίου 2010. Ως προθεσµία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας αυτής, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή
προτάσεων. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο)
το αργότερο σε 7 ηµερολογιακές µέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί µε εξαιρετική επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν,
αναλαµβάνει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης παρακολουθεί τις
εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε ενηµερωτικά δελτία, πληροφοριακό υλικό, αλλά και προσωπικά, για
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Στέλλα Μπούντα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, κιν 6958467687, e-mail: buda@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3 NEW) Τελευταία ευκαιρία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση Spin-off Spin-out
Ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος έχει καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στις 30 Ιουνίου 2010.
Η δράση ∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, Spinout)» της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δηµιουργίας και
της εξέλιξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων
προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η δράση αφορά υφιστάµενες
καινοτόµες επιχειρήσεις – τεχνοβλαστούς µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ 6 έτη πριν την έναρξη χορήγησης
της ενίσχυσης, ή υπό σύσταση εταιρείες οι οποίες θα δηµιουργηθούν µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση
αποτελεσµάτων έρευνας η οποία προέρχεται είτε από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (Spin-off), ή από εταιρείες
(Spin-out).
Το πρόγραµµα αφορά σε καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
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∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Η διάρκεια κάθε ενισχυόµενου έργου είναι µέχρι 36 µήνες. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το
1.000.000 Ευρώ. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού θα είναι 70%. Για τη συµµετοχή τους στη
δράση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., και να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες
επενδυτές ή Ν.Π.Ι.∆. (π.χ. venture capitals). Στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, οι λειτουργικές δαπάνες σε έρευνα και
ανάπτυξη πρέπει να είναι τουλάχιστον 15% του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών για ένα από τα 3 τελευταία
έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής ύψους 35% στα επιλεγέντα έργα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετέχει στην εν λόγω δράση από τον πρώτο κύκλο αυτής έχοντας υποβάλλει σηµαντικό
αριθµό προτάσεων. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

4 NEW) Επιδότηση 40% σε επενδύσεις του Τουριστικού Τοµέα σύµφωνα µε το
πρόγραµµα «Πράσινος Τουρισµός»
Η προδηµοσίευση του προγράµµατος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει τονώσει το ενδιαφέρον του Ξενοδοχειακού
Κλάδου για τον οποίο αποτελεί µια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, µε ορίζοντα τετραετίας (λαµβανοµένων υπόψη και των
τυχόν παρατάσεων), να εκσυγχρονίσει µεγάλο µέρος του εξοπλισµού του σε µια προσπάθεια µείωσης του λειτουργικού
κόστους, µε µείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού και εφαρµόζοντας τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).
Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε µια σειρά ενεργειών όπως:
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (γεωθερµία, ηλιοθερµία, συµπαραγωγή κλπ)
Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος.
∆ιαχείριση απορριµµάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα),
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
∆ιαφήµιση και Προβολή που συσχετίζεται µε την υιοθέτηση των πράσινων πολιτικών.
Έτσι, µε τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται, αφενός η µείωση του κόστους λειτουργίας της ξενοδοχειακής µονάδας,
αφετέρου η υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής, την οποία αποδέχεται και επικροτεί όλο και µεγαλύτερο µέρος της
Τουριστικής Αγοράς.
Ο προϋπολογισµός του έργου κυµαίνεται από 15.000 - 400.000 €. Από αυτά επιδοτείται το 40% (45% για νησιά κάτω
των 3.100 κατοίκων).
Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει την 1/7/2010 και ολοκληρώνεται την 10/9/2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ώριµη και συνεπής τα τελευταία 20 έτη στον τοµέα των συµβουλευτικών
υπηρεσιών, διαθέτοντας ένα απόλυτα εξειδικευµένο σύνολο στελεχών και συνεργατών, γνωρίζοντας δε τα στενά
χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων σε χρόνο απολύτως πολύτιµο για τον Ξενοδοχειακό Κλάδο, παρέχει τη
δυνατότητα µιας ολοκληρωµένης αντιµετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Πιο συγκεκριµένα
αναλαµβάνει:
∆ιενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή την καταγραφή και εκτίµηση των πραγµατικών
καταναλώσεων ενέργειας και νερού, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων
εξοικονόµησης ενέργειας στην ξενοδοχειακή µονάδα, µε την υπόδειξη προτάσεων για την βελτίωση της ενεργειακής
επίδοσης αυτών. Στόχος αυτής είναι η απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής
κατανάλωσης του ξενοδοχείου, µε βάση το οποίο θα γίνει ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των οικονοµικά
αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόµηση ενέργειας στην εν λόγω µονάδα. Συγκεκριµένα, η εφαρµογή µέτρων
ενεργειακής αποδοτικότητας, µπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω διακριτά επίπεδα:
Οικονοµικά οφέλη, τα οποία συµβάλλουν στη µείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών
της επιχείρησης. Αυτά πρέπει να αξιολογηθούν µε βάση το κόστος της εφαρµογής των µέτρων ενεργειακής
αποδοτικότητας. Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά οφέλη προέρχονται όχι µόνο από την προφανή µείωση του
κόστους καταναλισκόµενης ενέργειας και νερού, αλλά και από την αύξηση της αξίας του κτιρίου, τη βελτίωση
της απόδοσης του µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µείωση του κόστους συντήρησης κλπ.
Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση της µονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας
των πελατών και των εργαζοµένων της ή διαφορετικά, να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία και
αποδοτικότητά της και κατά συνέπεια το παρεχόµενο Τουριστικό Προϊόν.
Περιβαλλοντικά οφέλη, που αφορούν κυρίως τη µείωση των εκποµπών του CO2 ή/ και άλλων ρύπων (αέρια
θερµοκηπίου), τη µείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
µε την παράλληλη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης.
Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών σχετικών µε το επενδυτικό σχέδιο, όπου θα παρουσιαστούν
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συγκεκριµένες και σύγχρονες τεχνικές λύσεις από αξιόπιστους προµηθευτές, για την προµήθεια εξοπλισµού και τις
λοιπές κτιριακές παρεµβάσεις.
Εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο, στηριζόµενο στα αποτελέσµατα της ενεργειακής επιθεώρησης, τους
στόχους που έχουν τεθεί και τις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα µεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης
στην φάση της αξιολόγησης. Παράλληλα, η θέσπιση πραγµατικών και εφικτών στόχων θα διασφαλίζει την τελική
επιχορήγηση της επένδυσης (µετά την έγκριση), καθώς βασικό κριτήριο της τελικής χρηµατοδότησης είναι η
επίτευξη των ενεργειακών στόχων.
Κατά τον τρόπο αυτόν, η επιχείρηση, δεν θα χρειαστεί να ασχοληθεί παρά ελάχιστα για την προετοιµασία του φακέλου,
στην κρίσιµη περίοδο της υψηλής τουριστικής σεζόν, ενώ παράλληλα θα διαθέτει µια αξιόπιστη και ιδιαίτερα χρήσιµη
µελέτη – οδηγό των βέλτιστων ενεργειακών δράσεων, η υλοποίηση των οποίων θα φέρει σηµαντικά οφέλη στη
λειτουργία της επιχείρησης.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράµµατος ή επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας
µας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλας Τηλ 210 6563800 κιν 6956331106,e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου Τηλ 210 6563806 κιν.6956303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοϊδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 138 κιν 6956764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

5 NEW) Ένδυση – Υπόδηση. Νέες προοπτικές
Σηµαντική ευκαιρία χρηµατοδότησης για τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης & ∆έρµατος µε
ορίζοντα 2ετίας, δίνεται στις ΜΜΕ µεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο
την 1/1/2007.
Η ενθάρρυνση της καινοτοµίας, η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αυτών είναι οι
βασικές επιδιώξεις του προγράµµατος, σε έναν πολύπαθο κλάδο της µεταποίησης την τελευταία 20ετία.
Ο προϋπολογισµός του έργου κυµαίνεται από 30.000 - 150.000 € για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, µε
ποσοστό επιδότησης 35% , 40% , 45%, ανάλογα µε την γεωγραφική ενότητα, ενώ για τις Μεσαίες διαµορφώνεται
από 80.000 – 200.000 € µε ποσοστό επιδότησης που κυµαίνεται από 30%, 35%, 40% επίσης κατά γεωγραφική
ενότητα.
Το Χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου είναι :
Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25%
∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 30% έως 45%
Τραπεζική Συµµετοχή (δυνητική) το υπολειπόµενο ποσοστό
Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ατοµικές ή να έχουν εταιρική µορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, µε κύριες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που περιγράφονται από τους ΚΑ∆08 13, 14, 15, 71.20.11.02, 71.20.11.08, 71.20.12,
71.20.19.04, 74.10.19.01, 74.10.19.04, 74.10.19.06.
Οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν:
Εξοπλισµό – Ειδικές Εγκαταστάσεις - Ασώµατα Πάγια οι οποίες δύναται να καλύπτουν µέχρι και το 100%
επιχειρηµατικού σχεδίου, (π.χ. Παραγωγικός εξοπλισµός, κύριος και βοηθητικός, συστήµατα καταχώρησης,
ανεύρεσης, παραλαβής και µεταφοράς των προϊόντων µέσα σε αποθηκευτικούς χώρους, συστήµατα ελέγχου
συντήρησης των προϊόντων και των συνθηκών αποθήκευσης, µεταφορά τεχνογνωσίας , κ.λ.π.)
Άυλες ∆απάνες µη παγιοποιούµενες – ∆απάνες προβολής, προώθησης και Οργάνωσης, ∆απάνες συµβούλων οι
οποίες µπορούν να καλύψουν µέχρι το 60% του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου.
Η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η
υποβολή των προτάσεων αρχίζει στις 21 Ιουνίου 2010 και ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν,
µπορεί να αναλάβει, όχι µόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασµό και τη
µελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης µε εξειδικευµένους συνεργάτες. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Στέλλα Μπούντα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 106, κιν 6958 467687 , e-mail: buda@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 138 κιν 6956 764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6 NEW) Σηµαντική ευκαιρία επένδυσης σε φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής
Ηλεκτρικής ενέργειας σε όσους διαθέτουν στέγες σε κτίρια (βιοµηχανίες, αποθήκες,
ξενοδοχεία, supermarkets κλπ).
Σύµφωνα µε το νέο νόµο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/04-06-2010) για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που ψηφίστηκε από τη
Βουλή, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά σε στέγες ανεξαρτήτως ισχύος.
Σηµειώνεται ότι τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι µια από τις
ασφαλέστερες επενδυτικές δραστηριότητες, που απολαµβάνουν ιδιαίτερα ελκυστικές, σταθερές και
προβλέψιµες αποδόσεις, µε πολύ περιορισµένη εξάρτηση από τις διακυµάνσεις της ευρύτερης οικονοµικής
δραστηριότητας της χώρας. Πιο συγκεκριµένα, η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων εξαρτάται από την
προβλέψιµη ηλιοφάνεια της περιοχής εγκατάστασής, τους ενώ έχουν πολύ µικρό λειτουργικά κόστος και εξασφαλισµένη
τιµή πώλησης για 20 χρόνια. Με το σηµερινό κόστος εγκατάστασης και τις σηµερινές τιµές πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά έχουν σταθερή καθαρή απόδοση της τάξης του 13% το έτος. Οι ιδιαίτερα ελκυστικές
αποδόσεις των φωτοβολταϊκών οδήγησαν χιλιάδες επενδυτές στην υποβολή αιτήσεων στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ) το 2007, µε αποτέλεσµα να ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων τα 2,5 τελευταία έτη.
Με την ενεργοποίηση του νέου νόµου δίνεται ξανά η δυνατότητα για άµεση υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά
συστήµατα από τους κατ΄ επάγγελµα αγρότες, για έργα έως 100KW και για έργα ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια
(βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, ξενοδοχεία, supermarket κλπ). Για τους υπόλοιπους επενδυτές η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων ανοίγει 3 µήνες µετά την ενεργοποίηση του νόµου για έργα έως 500KW, ενώ για µεγαλύτερα έργα
κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης. Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα προβάδισµα 3 µηνών σε όσους
διαθέτουν κτίρια που µπορούν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά. Η αξιοποίηση της προτεραιότητας αυτής
αυξάνει παράλληλα την πιθανότητα έγκρισης του αιτήµατος, καθώς αναµένεται ανακοίνωση µέγιστου
περιθωρίου ισχύος, πέρα από το οποίο δεν θα εγκρίνονται νέα αιτήµατα.
Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απλουστεύεται, καθώς δεν απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ για έργα έως 1.000
KW, ενώ δεν απαιτείται και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για έργα ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια και για έργα έως
500KW σε οικόπεδα. Η διαδικασία απαιτεί έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από την πολεοδοµία και προσφορά
σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή, η οποία καθίσταται δεσµευτική µετά τη βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από
την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας τη µεγάλη εµπειρία που απέκτησε τα τελευταία 4 έτη στο χώρο των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και έχοντας προχωρήσει έως σήµερα σε διαδικασίες αδειοδότησης και µελετών σε
περισσότερα από 250 έργα από 20 KW έως 6MW, έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει την αδειοδοτική διαδικασία αλλά
και να προσφέρει µία υπηρεσία ολοκληρωµένης διαχείρισης των φωτοβολταϊκών έργων, για όσους ενδιαφέρονται για
αξιόπιστες λύσεις µε το κλειδί στο χέρι.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
∆ηµήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7 NEW) ∆ύο νέοι διαγωνισµοί βραβεύουν την καινοτοµία µε χρηµατικά έπαθλα
Τη διοργάνωση ενός καινοτόµου διαγωνισµού ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, στόχος του οποίου είναι η στήριξη της
δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στον τοµέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε έξι Πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα της χώρας µας. Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στο ηλεκτρονικό
εµπόριο, ηλεκτρονικές εφαρµογές, περιβάλλον και τεχνολογία και εναλλακτικά κανάλια τραπεζικής εξυπηρέτησης. Ο
διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις, οι οποίες συνολικά θα διαρκέσουν από τον Ιούνιο έως το ∆εκέµβριο του
2010. Η υποβολή των προτάσεων στην πρώτη φάση θα αρχίσει στις 19 Ιουλίου 2010 και θα λήξει στις 31
Αυγούστου. Θα βραβευθούν 4 ιδέες µε τα ποσά των 20.000, 10.000, 6.000 και 4.000 ευρώ, αντίστοιχα. Ο διαγωνισµός
απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών που είναι νόµιµα µόνιµος κάτοικος Ελλάδας, Κύπρου ή άλλος
κοινοτικός υπήκοος ή Έλληνας του εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.nbg.gr/bank/innovation.
H Eurobank EFG και ο ΣΕΒ διοργανώνουν από κοινού ένα διαγωνισµό εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας µε
στόχο την προβολή και ανάδειξη των δηµιουργικών δυνατοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών ανάµεσα στην
επιχειρηµατική κοινότητα, τους ερευνητές και τους παραγωγούς καινοτοµίας. Ο διαγωνισµός θα αναδείξει χωριστά τα
προϊόντα εφαρµοσµένης έρευνας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες καινοτοµίας. Τα βραβεία που θα απονεµηθούν για κάθε
πεδίο χωριστά είναι δύο: Α' βραβείο: 15.000 ευρώ, Β' βραβείο: 8.000 ευρώ. ∆ικαιούχοι των βραβείων είναι φυσικά
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πρόσωπα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ιδρύµατα της ηµεδαπής που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της έρευνας. Η προθεσµία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 30 Ιουνίου 2010, ενώ οι ενδιαφερόµενοι
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2010. Αναλυτικές πληροφορίες
µπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο www.kainotomeis.gr .
Η ΑΤΛΑΝΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει όλες τις δράσεις ανάπτυξης νεοσύστατων και υφιστάµενων καινοτόµων
επιχειρήσεων. Αποτελεί την κορυφαία επιλογή για όσους επιθυµούν γρήγορη και ορθή ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους
σχεδίων. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

8 NEW) Ενεργοποίηση προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκων δανείων για την
κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών
Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ που αφορά την εγγύηση χαµηλότοκων δανείων, για την κάλυψη
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών.
Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα καλύπτονται ειδικότερα δαπάνες:
Αγοράς εµπορευµάτων και πρώτων υλών.
Ειδών και Υλικών συσκευασίας, αναλώσιµων υλικών.
Υπηρεσιών.
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο σωρευτικά σε 300.000 ευρώ. Μια
επιχείρηση µπορεί να υποβάλει έως έξι αιτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και για διαφορετικά κάθε φορά
παραστατικά, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του προγράµµατος.
Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Yπό σύσταση (που διαθέτουν όµως ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες επιχειρήσεις οιασδήποτε νοµικής
µορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους
από 50 εργαζόµενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
∆ιαθέτουν Ασφαλιστική και Φορολογική ενηµερότητα.
Επισηµαίνεται πως στο παρόν πρόγραµµα δεν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις:
Που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α’ Φάσης του Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση
Επιτοκίου ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10
ΕΜΕ και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στη Β’ Φάση του Προγράµµατος
«Εγγύηση ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυηµένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στην
αποπληρωµή του δανείου αυτού.
Οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες.
Οι οποίες είναι προβληµατικές ή έχουν παραβάσεις Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας.
Τα χρήµατα του δανείου χορηγούνται απευθείας στους προµηθευτές των επιχειρήσεων µε δίγραµµη επιταγή ή µε
έµβασµα (στην περίπτωση προµηθευτών του εξωτερικού). Η καταβολή του ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός
δύο µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 30η Νοεµβρίου 2011. Nα
σηµειωθεί ότι στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ των παραστατικών για τα οποία χορηγείται το
δάνειο.
Η επιχείρηση που επιθυµεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και υποβάλει, µεταξύ άλλων, τα νόµιµα
παραστατικά επί πιστώσει (τιµολόγια πώλησης, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών, λοιπά νόµιµα παραστατικά
ή προτιµολόγια/προσφορές σε ισχύ) για την αγορά των παραπάνω τα οποία θα πρέπει να έχουν ηµεροµηνία
έκδοσης έως και 60 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα είναι εξαµηνιαίας συχνότητας πληρωµής δόσεων και µε
εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%)
κατ' ανώτατο όριο. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται
για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος
δανείου. Εξασφαλίσεις θα παρέχονται εκ µέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα για δάνεια
άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του αρχικού δανείου.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως τις 31/12/2011, εκτός και αν ο προϋπολογισµός του εξαντληθεί νωρίτερα.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η
Αυγούστου 2011, ενώ η παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2011.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που µπορεί να καλύψει δάνεια
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συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισµός προβλέπεται να ανέλθει µε
νεότερη απόφαση σε 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δύναται να παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στην υποβολή προτάσεών σας προς
το ΤΕΜΠΜΕ. Για αναλυτική πληροφόρηση µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

9 NEW) Ενεργοποίηση προγράµµατος του ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκων δανείων για την
κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Το πρόγραµµα αφορά την εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης µε σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων
των επιχειρήσεων σε ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία. Για την υπογραφή δανειακής σύµβασης δεν είναι προαπαιτούµενη
στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος η προσκόµιση φορολογικής και/ή ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Το κατώτατο επιλέξιµο ποσό προς εγγύηση ορίζεται σε 5.000 ευρώ και το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου σε
100.000 ευρώ. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά επιχείρηση προσδιορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των
απασχολούµενων βάσει του ακόλουθου πίνακα:
ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

Από 0 έως και 4,99

40.000,00 €

5 έως και 19,99

70.000,00 €

20 έως και 49,99

100.000,00 €

Το νέο πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ απευθύνεται σε:
Υφιστάµενες επιχειρήσεις (που έχουν έναρξη εργασιών έως 31-12-2009) οιασδήποτε νοµικής µορφής.
Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόµενους.
Επιχειρήσεις που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών την τελευταία διαχειριστική χρήση έως 10 εκατ. ευρώ.
Επιχειρήσεις µε υποχρεώσεις προς ∆ΟΥ και Ασφαλιστικά Ταµεία κατά την ηµεροµηνία προσφυγής τους στις ∆ΟΥ και
στα Ασφαλιστικά Ταµεία.
Επισηµαίνεται πως στο παρόν πρόγραµµα δεν είναι επιλέξιµες επιχειρήσεις:
Που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης µέσω της Α’ Φάσης του Προγράµµατος «Εγγύηση και Επιδότηση
Επιτοκίου ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ
και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την ένταξή τους στην Β’ Φάση του Προγράµµατος
«Εγγύηση ∆ανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ».
Επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγγυηµένο από την ΤΕΜΠΜΕ δάνειο και εµφανίζουν ληξιπρόθεσµες οφειλές στην
αποπληρωµή του δανείου αυτού.
Οι οποίες δεν είναι ανεξάρτητες.
Οι οποίες είναι προβληµατικές ή έχουν παραβάσεις Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας.
Τα χρήµατα του δανείου χορηγούνται απευθείας στις ∆ΟΥ ή/και στα ασφαλιστικά ταµεία µε δίγραµµη επιταγή. Η
καταβολή του ποσού πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης και µε
καταληκτική ηµεροµηνία την 31η ∆εκεµβρίου 2010.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να υποβάλει µια αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραµµα και θα αφορά το σύνολο των
υποχρεώσεών της προς ∆ΟΥ και ασφαλιστικά ταµεία. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς τις ∆ΟΥ και τα ασφαλιστικά
ταµεία υπερβαίνουν το ποσό του δανείου, τότε θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως όσο το δυνατόν περισσότερες οφειλές
και να ρυθµίζονται οι υπόλοιπες.
Τα δάνεια που θα χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος θα είναι εξαµηνιαίας συχνότητας πληρωµής δόσεων και µε
εξαµηνιαίο ηµερολογιακό εκτοκισµό. Το επιτόκιο καθορίζεται σε euribor 6 µηνών + 600 µονάδες βάσης (6%)
κατ' ανώτατο όριο. Ως επιτόκιο βάσης λαµβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ηµεροµηνία εκταµίευσης και διατηρείται
για 6 µήνες, µέχρι την επέτειο δόσης του κεφαλαίου, οπότε και ανανεώνεται στο τότε ισχύον.
Η κάλυψη της εγγύησης από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι έξι έτη µε διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία θα καταβάλλεται µόνο ο αναλογούν τόκος
δανείου. Εξασφαλίσεις θα παρέχονται εκ µέρους των επιχειρήσεων και εφόσον τους ζητηθεί από την τράπεζα, για δάνεια
άνω των 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση παροχής εµπράγµατων εξασφαλίσεων, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%
του αρχικού δανείου.
O προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ (εγγυήσεις), ποσό που µπορεί να καλύψει δάνεια
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συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το υπουργείο, ο τελικός προϋπολογισµός προβλέπεται να ανέλθει µε
νεότερη απόφαση σε 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας συνολικά δάνεια ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Το πρόγραµµα θα διαρκέσει έως τις 31η ∆εκεµβρίου 2010, εκτός και αν ο προϋπολογισµός του εξαντληθεί νωρίτερα.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31η
Οκτωβρίου 2010, ενώ η παραλαβή των αιτήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ πρέπει να γίνει έως τις 20 Νοεµβρίου 2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στην υποβολή προτάσεών σας προς το ΤΕΜΠΜΕ.
Για αναλυτική πληροφόρηση µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr

10) Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δηµοσίου για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
Τίθεται σε εφαρµογή, µετά τη δηµοσίευση στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, το πρόγραµµα που αφορά την παροχή
εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 70%, σε δανειακές συµβάσεις σε ευρώ που θα καταρτιστούν µέχρι
31-12-2010, µεταξύ επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα.
Το πρόγραµµα του απευθύνεται σε:
Επιχειρήσεις όλων των εταιρικών µορφών και µεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου
δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί µέχρι την 14-7-2009.
Με το πρόγραµµα καλύπτονται ανάγκες:
Κεφαλαίων κίνησης µε οποιαδήποτε µορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασµός κλπ.).
Επενδυτικού χαρακτήρα.
Εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι οποίες δεν ξεπερνούν το 50 % του εγγυηµένου δανείου κατά την 14-72009.
Η επιχείρηση που επιθυµεί να δανειοδοτηθεί θα πρέπει να συγκεντρώσει και να υποβάλει, µεταξύ άλλων, οριστική
δήλωση Φ.Μ.Υ. και βεβαιώσεις επιθεώρησης εργασίας, από τα οποία προκύπτει ο αριθµός των εργαζοµένων της
τελευταίας διαχειριστικής χρήσης, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. Όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό,
υποχρεούνται να διατηρήσουν τις υφιστάµενες θέσεις εργασίας για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου.
Το µέγιστο ύψος του εγγυηµένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονοµικών µεγεθών της δανειολήπτριας
επιχείρησης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο µισθολογικό κόστος της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης. Στο
µισθολογικό κόστος περιλαµβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζόµενους, δηλαδή µισθοί, ασφαλιστικές
εισφορές ή τυχόν άλλες κοινωνικές παροχές οι οποίες εξοµοιώνονται µε µισθό. Στους µισθωτούς συγκαταλέγονται και
όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο εποχικών συµβάσεων ορισµένου χρόνου, καθώς και οι εργαζόµενοι τους οποίους η
επιχείρηση έχει διαθέσει σε άλλο εταιρικό σχήµα(θυγατρική εταιρεία).
Ως επιτόκιο ορίζεται το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την κατηγορία της δανειοδότησης για την οποία
παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Για όλα τα ανωτέρω δάνεια λαµβάνονται ενοχικές ή/και εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Η κάλυψη της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου ανέρχεται σε 70% και ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου. Η
διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη και η εξόφληση πραγµατοποιείται εξαµηνιαία µε ισόποσες χρεολυτικές
δόσεις.
Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα έως τις 31/10/2010.
Για αναλυτική πληροφόρηση παρακαλούµε καλείτε τους Υπεύθυνους Επικοινωνίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
στα παρακάτω τηλέφωνα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Παστιάδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 156, κιν 6949 120288, e-mail: pastiadis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γιαννάκας, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 764606, e-mail: giannakas@atlantisresearch.gr
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11) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: αυξήστε τη βαθµολογία σας έως και 34 µονάδες µε
AIMMS & SMART Production
Tα πληροφοριακά συστήµατα συντήρησης AIMMS και παραγωγής SMART Production αποτελούν εργαλεία για κάθε
επιχείρηση που επιδιώκει τη µείωση του κόστους συντήρησης και παραγωγής. Για πάνω από 14 χρόνια έχουν αποτελέσει
τη λύση δεκάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων σε θέµατα Προγραµµατισµού και παρακολούθησης παραγωγής,
ελέγχων ποιότητας, προληπτικής συντήρησης, αποθήκης ανταλλακτικών.
Πέρα από τα προφανή οικονοµικά οφέλη, που προκύπτουν από την οργάνωση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
τµηµάτων συντήρησης και παραγωγής, η προληπτική συντήρηση συµβάλει αποφασιστικά στην πρόληψη σοβαρών
ατυχηµάτων τα οποία επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον όσο και την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων. Παράλληλα,
τα καλοσυντηρηµένα µηχανήµατα έχουν µεγαλύτερο κύκλο ζωής (life cycle), µικρότερη ενεργειακή κατανάλωση,
µειωµένους εκπεµπόµενους ρύπους και θόρυβο, καθώς και µειωµένη παραγωγή ελαττωµατικών προϊόντων,
συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (ενεργειακών, α’ υλών, νερού κλπ) και στη
φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της επιχείρησης.
Ταυτόχρονα η µείωση των χρόνων set-up και η αύξηση της παραγωγικότητας των µηχανών, οδηγεί στη µείωση της
καταναλωµένης ενέργειας ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος. Αντίστοιχα η ελαχιστοποίηση της παραγόµενης φύρας
και η βελτίωση των ελέγχων ποιότητας οδηγεί στην µείωση των ελαττωµατικών προϊόντων και κατά συνέπεια στην
ανάλωση α’ υλών.
Βάσει των παραπάνω το AIMMS και το SMART Production δεν αποτελούν απλώς µία επιλέξιµη δαπάνη στo προγράµµατα
«Πράσινη Επιχείρηση», αλλά µία ευκαιρία βελτίωσης του τελικού βαθµού αξιολόγησης (34 µονάδες στις 100),
αυξάνοντας δραστικά την πιθανότητα έγκρισής.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ευφραιµίδης Γιώργος, ATLANTIS Engineering, τηλ. 2310-233266, mail: ge@abe.gr

12) 6th Maintenance Forum

To 6th Maintenance Forum, το µεγαλύτερο θεσµοθετηµένο γεγονός στην Ελλάδα στο χώρο της Συντήρησης, θα
πραγµατοποιηθεί στις 14-16 Οκτωβρίου 2010 στο Classical Athens Imperial, στην Αθήνα.
Αυτή τη χρονιά το Maintenance Forum συνδιοργανώνεται από το Hellenic Maintenance Society και την ATLANTIS
Engineering και τελεί υπό την ενεργή υποστήριξη του EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies).
Το 6th Maintenance Forum απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό από στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών,
επαγγελµατίες του χώρου της συντήρησης, εκπρόσωπους επιχειρηµατικών και οικονοµικών φορέων, κυβερνητικά
στελέχη κ.ά. και θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή φορέων και διακεκριµένων οµιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έµπειροι οµιλητές και προσωπικότητες της Συντήρησης καλούνται να καταδείξουν τη στρατηγική που πρέπει να
ακολουθήσουν τα τµήµατα συντήρησης σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, αλλά και να παρουσιάσουν τις σύγχρονες
τεχνολογίες και µεθοδολογίες οργάνωσης µε στόχο την ανάδειξη και αναβάθµιση του ρόλου της Συντήρησης.
Πιο συγκεκριµένα, οι θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Forum, είναι οι εξής:
Asset Management
Ασφάλεια και Υγιεινή στη Συντήρηση
Βιοµηχανική Συντήρηση
Τεχνολογία Συντήρησης
Facility Management
Condition Based Maintenance-CBM
Master Thesis Awards on Maintenance
Οικονοµικά της Συντήρησης
Στο πλαίσιο των εργασιών του 6th Maintenance Forum θα πραγµατοποιηθεί ένα τεκµηριωµένο workshop πάνω στο Total
Productive Maintenance, επιχειρώντας ένα σηµαντικό βήµα για την ουσιαστική εισαγωγή του TPM στην ελληνική
πραγµατικότητα.
Επικοινωνία:
T: 2310 257.815 (γραµµή Forum)
E: info@maintenance-forum.eu
W: www.maintenance-forum.eu
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13) Στρατηγικοί συνεργάτες αναζητούν να χρηµατοδοτήσουν µεγάλα έργα
Φωτοβολταϊκών σταθµών
∆ίνεται η ευκαιρία σε όσους υπέβαλλαν αιτήσεις για άδειες παραγωγής στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον κύκλο
Ιουνίου και Αυγούστου 2007 και είναι επιλέξιµοι, να συνάψουν συµφωνία µε στρατηγικό επενδυτή ο οποίος θα
χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου το έργο εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών σταθµών, για να υποβάλουν επενδυτικά
σχέδια ώστε να υπαχθούν στα κίνητρα του νόµου 3299/2004. Η συµµετοχή θα γίνει στο µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας, καθώς η µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις
διατάξεις του νέου Νόµου για φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

14) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µια από τις µεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες συµβούλων στην Ελλάδα,
επιθυµεί να προσλάβει για λογαριασµό πελατών της:
SENIOR CONSULTANT
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.atlantisresearch.gr
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