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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρμογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα
προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση: http://www.atlantisresearch.gr
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραμμάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραμμάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραμμάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενημερωτικού Δελτίου.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας
http://www.atlantisresearch.gr και να συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας http://www.atlantisresearch.gr και να
συμπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής.
Για το ενημερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ
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Το παρόν δελτίο και το σύνολο του περιεχομένου του (κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι κλπ.) αποτελούν
ιδιοκτησία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και/ή δικαιοπαρόχων της, προστατεύονται δε από τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ. Απαγορεύονται η, ολική ή μερική, αναπαραγωγή,
αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, τηλεφόρτωση (download), διασκευή, μετάφραση
ή άλλη τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Κατ' εξαίρεση,
επιτρέπεται η μεμονωμένη εκτύπωση και αποθήκευση τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική
χρήση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της αναγραφής της πηγής προέλευσής του.
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1 NEW) Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στο
ηπειρωτικό δίκτυο.
Ξεκίνησε από τις 12 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής νέων αιτήσεων στη ΔΕΗ για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών άνω των 100
kW. Οι παραπάνω αιτήσεις αφορούν σταθμούς σε κτίρια ή στέγαστρα ονομαστικής ισχύος έως 1 MW ή εγκαταστάσεις επί εδάφους
έως 500 kW. Παράλληλα, συνεχίζονται οι υποβολές για έργα μικρότερης ισχύος.
Πιο συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για φωτοβολταϊκά έχουν οι παρακάτω:
Σε κτίρια ή στέγαστρα έως 1.000KW.
Οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες για έργα έως 100KW σε γήπεδο της ιδιοκτησίας τους. Οι αγρότες θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.opekepe.gr/ape.asp .
Σε γήπεδα έως 500KW. Οι αιτήσεις στα γήπεδα θα αρχίζουν να εξετάζονται μετά την 4/9/2010 και μετά την εξέταση των
αιτήσεων των 2 προηγούμενων κατηγοριών.
Καθώς οι αιτήσεις όλων των κατηγοριών θα εξεταστούν με τήρηση της χρονικής σειράς υποβολής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να έχουν σημαντικές πιθανότητες έγκρισης.
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.
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.
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:
Δημήτριος 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, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@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

2 NEW)Επιδότηση 50% έως 60% για επενδύσεις σε αγροτικές ορεινές περιοχές ΟΠΑΑΧ
Προδημοσιεύτηκε ο άξονας 3 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της
γεωργίας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και αφορά κυρίως αγροτικές περιοχές παρέμβασης των
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ). Όσον αφορά στην εφαρμογή των μέτρων του άξονα 3
μέσω της προσέγγισης Leader (άξονας 4) οι περιοχές παρέμβασης θα συμπεριλαμβάνουν, εκτός των ορεινών και μειονεκτικών και
πεδινές αγροτικές περιοχές.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Στο πλαίσιο του μέτρου εντάσσονται οι ακόλουθες ενδεικτικές δράσεις:
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων.
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Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών
μονάδων.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄
μεταποίηση.
Βελτίωση επιχειρήσεων (των κατηγοριών που αναφέρονται στις δράσεις αυτού του Μέτρου και για τους δικαιούχους αυτού του
Μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την
ίδια κατανάλωση.
Σημειώνεται ότι στο παρόν μέτρο δεν περιλαμβάνονται ενέργειες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι
600.000 € και έως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση : Επισκέψιμα αγροκτήματα στην περίπτωση που η παρέμβαση
περιλαμβάνει και υποδομή διανυκτέρευσης. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης
δύναται να αφορούν είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), το συνολικό κόστος θα ανέρχεται μέχρι 300.000 €.
Οι παρεμβάσεις, θα πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη διατήρηση της τοπικής
αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:
Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 60% για Αν. Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νησιά Βορείου
Αιγαίου, και ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες περιοχές. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή του επενδυτή ή
και χρηματοδότηση από τράπεζα.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Βασίλης Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@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

3 NEW) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ΠΕΠ 1η Δράση στους τομείς της μεταποίησης,
τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.
Έχουν κοινοποιηθεί τα αποτελέσματα των ΠΕΠ 1η Δράση για την ενίσχυση των Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες και ήδη από 6/7/2010 και μέχρι 20/7/2010
"τρέχει" η διαδικασία των ενστάσεων, τόσο για τις μη επιχορηγούμενες, όσο και για τις επιχορηγούμενες προτάσεις.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προσκομίζεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα της Τράπεζας το μηχανογραφικό
παράγωγο της αίτησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000 εσωτ. 138 κιν. 6956 764608 e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr

4) Αναρτήθηκε από την ΡΑΕ ο ειδικός κατάλογος για χορήγηση άδειας παραγωγής των
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παλαιότερων εκκρεμών αιτήσεων. Τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/04-06-2010) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ψηφίστηκε
από τη Βουλή, η ΡΑΕ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της http://www.rae.gr/K1/appl_pending_catalog.html τον ειδικό κατάλογο με τα
έργα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., τα οποία έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση επί της
Π.Π.Ε.Α., ή θετική γνωμοδότηση από τη Ρ.Α.Ε., ή βρίσκονται στο στάδιο της Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης. Από την 8/7/2010 για τα έργα του καταλόγου, συνεχίζεται η αδειοδότηση βάσει σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας
της Ρ.Α.Ε. και των διατάξεων του νέου νόμου, μέχρι την έκδοση της άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβάνει χώρα μέσα
σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου.
Ο κατάλογος αυτός, πέραν των άλλων, περιλαμβάνει 490 έργα για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1.000 ΜW από εκκρεμείς
αιτήσεις για άδεια παραγωγής, οι οποίες είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων.
Για τα έργα του ειδικού καταλόγου και μετά τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Ε., ο φορέας του κάθε
έργου μπορεί να υποβάλει χωρίς άλλη προϋπόθεση Μ.Π.Ε. για έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο. Οι φορείς των έργων του ειδικού
καταλόγου πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης έως την 17/8/2010. Οι αιτήσεις αυτές και οι
εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νέου νόμου και εξετάζονται από
τον αρμόδιο διαχειριστή χωρίς να απαιτείται Π.Π.Ε.Α. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ξεκινά να εξετάζει τα αιτήματα της παρούσας
παραγράφου, μετά την 18/8/2006. κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία προώθησης του σχετικού φακέλου από τη
Ρ.Α.Ε. για Π.Π.Ε.Α.
Σημειώνεται ότι η τελική δυνατότητα εκτέλεσης ενός έργου ΑΠΕ διασφαλίζεται μόνον μετά την προσφορά σύνδεσης του αρμόδιου
διαχειριστή και την έκδοση ΕΠΟ ή της απαλλαγής από αυτήν. Οι φορείς των έργων του καταλόγου θα πρέπει να φροντίσουν τη
συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας, διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν τη σειρά προτεραιότητάς τους και να μην λάβουν
προσφορά σύνδεσης.
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:
Δημήτριος 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

5) Επιδότηση 35% έως 45% σε επενδύσεις του Τομέα της Μεταποίησης, σύμφωνα με το
πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
Αναμένεται σύντομα η προκήρυξη του προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο
πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων αλλά και νέων πολύ μικρών και
μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης.
Τι χρηματοδοτείται;
• Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων,
• Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας,
• Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,
• Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον,
• Η ανάπτυξη της καινοτομίας,
• Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και
• Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης
Είδος ενίσχυσης:
Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% σε τρεις κλίμακες ανά γεωγραφική ζώνη – 35%, 40%
και 45%.
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
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έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800 κιν. 6956 331106,e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806 κιν.6956 303115,e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Νίκος Δάλλας, Τηλ. 2310 531000 εσωτ. 155 κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@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

6) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 - Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 23/07/2010
Με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η προθεσμία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία του
προγράμματος ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010. Με την παράταση αυτή δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις
που δεν εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ της Α΄ Δράσης του ΕΣΠΑ να υποβάλουν νέα πρόταση με αυξημένες
πιθανότητες επιτυχίας, καθώς το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
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 τους εξοπλισμού και μείωσης των λειτουργικών τους 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 δυναμικότητα της επιχείρησης, 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 η βελτιστοποίηση
απόδοσης μηχανημάτων, η μείωση θορύβου, η 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,
Δωδεκανήσου, 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, Δράμας, Άρτας,
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες:
Απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα (προσμετρούμενα σε ετήσιες μονάδες εργασίας).
Έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκ ευρώ.
Έχουν 3 πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.
Δεν είναι προβληματικές.
Διαθέτουν 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:
Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων,
Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού,
Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών),
Προμήθεια λογισμικού,
Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και
επαληθεύσεις από εργαστήρια,
Αμοιβές συμβούλων.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. €. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που
θα πραγματοποιηθούν 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 Δικαιούλιας, 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

7) Πράσινες Υποδομές 2010. Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 23/07/2010
Με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κας Λούκας Κατσέλη, παρατείνεται η προθεσμία
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2010». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία του
προγράμματος ορίζεται η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.
Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 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 Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία). 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 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 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 τις 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.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@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
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

8) 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.
Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα).
Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Διαφήμιση 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:
Διενέργεια προκαταρκτικής ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή 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 τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσής τους. Στόχος 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 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, στους στόχους
που έχουν τεθεί και στις άρτιες τεχνικά προτάσεις υλοποίησης, θα μεγιστοποιεί την πιθανότητα έγκρισης στη φάση της
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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 Δικαιούλιας , τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Μαρία Σπυράκου, τηλ. 210 6563806, κιν.6956 303115, e-mail: spyrakou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάμκου, τηλ 2310 531000 εσωτ. 111, κιν. 6956 303117 e-mail: stamkou@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) Ένδυση – Υπόδηση. Νέες προοπτικές
Σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης για τον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας – Ένδυσης – Υπόδησης & Δέρματος 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 τη 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%.
Δημόσια 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 ΚΑΔ08 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 Δαπάνες μη παγιοποιούμενες – Δαπάνες προβολής, προώθησης και Οργάνωσης, Δαπάνες 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:
Δημήτριος 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10 NEW) Παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών του νέου φορολογικού νόμου
(ν3842/2010) από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γ. Πετρίδη.
Εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για τις σημαντικότερες αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου (ν3842/2010) πατήστε εδώ.
Ανδρέας Πετρίδης, Οικονομολόγος - Λογιστής
Τηλ: 2310 945542, e-mail: apetridis@e-gnosi.gr

11) Δύο 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 Δεκέμβριο 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. Δικαιούχοι των βραβείων είναι φυσικά 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

12) 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.
Διαθέτουν 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
Δανείων 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 Δανείων για Κεφάλαιο
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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 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 Δικαιούλιας, 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

13) 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 ΔΟΥ 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 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Μ.Ε.)

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

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 €
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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 ΔΟΥ και Ασφαλιστικά Ταμεία κατά την ημερομηνία προσφυγής τους στις ΔΟΥ 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
Δανείων 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 Δανείων 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 ΔΟΥ 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 Δεκεμβρίου 2010.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μια αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα και θα αφορά το σύνολο των υποχρεώσεών της
προς ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση που οι οφειλές προς τις ΔΟΥ 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 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 Δεκεμβρίου 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 Δικαιούλιας, 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

14) 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.
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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

15 NEW) 6th Maintenance Forum – 3ήμερο Συνέδριο στη Συντήρηση Εξοπλισμού

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

16) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τμήμα Real Estate & Development
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ με το τμήμα Real Estate & Development, στελεχωμένο από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της,
σας παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονομικής υποστήριξης, χρηματοδότησης μέσω Ελληνικών Τραπεζών κλπ. για την ανάπτυξη, ή την
επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας, στους τομείς, Τουρισμού, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Υγείας, Ενέργειας,
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Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Σας προσφέρει σε ολόκληρη την Ελλάδα μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρηματικά ακίνητα: Οικόπεδα, Εκτάσεις, Κτίρια,
Ξενοδοχειακές Μονάδες, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Καταστήματα, για Αγορές - Πωλήσεις - Συμμετοχές - Συνεργασίες Ενοικιάσεις - Συμβάσεις Παραχώρησης, κλπ.
Ευκαιρία για επένδυση 1.
Ευκαιρία για επένδυση 2.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

17) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ: Υποστήριξη AIMMS και SMART PRODUCTION στην
Περιφέρεια Κρήτης
Στο πλαίσιο της συνεχούς Ανάπτυξης και επέκτασης των Εταιρειών του ομίλου ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε., Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει για την Περιφέρεια Κρήτης, την προώθηση και υποστήριξη, των προγραμμάτων οργάνωσης παραγωγής και
συντήρησης, AIMMS και SMART PRODUCTION της εταιρείας ATLANTIS ENGINEERING S.A. με την δημιουργία τμήματος Consulting
σε θέματα βελτιστοποίησης παραγωγικών διαδικασιών, οργάνωσης τμημάτων παραγωγής – συντήρησης των επιχειρήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Δημήτρης Στεφανάκης τηλ. 2810 542700, e-mail: stefanakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: Γιώργος Ευφραιμίδης, τηλ. 2310 233 266 e-mail:ge@abe.gr

18) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδομαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονομική
εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις
για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηματοδοτήσεις και άλλα θέματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέματα αυτά αναλύονται περισσότερο, με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων
πανελλαδικά, αναφορικά με τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηματικότητάς τους. Πρόσφατα θέματα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις
προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, και τους τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

19) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC Business Channel
σε συνεργασία με την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκπομπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2007, και παρουσιάζει περιληπτικά
τα τρέχοντα προγράμματα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκπομπές περιλαμβάνουν ενημέρωση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2007 - 2013,
τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης από χρηματιστηριακές αγορές, και
τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα. Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο στις 14:15, και Κυριακή στις
14:15.
Το SBC Business Channel είναι το μοναδικό οικονομικό κανάλι με εμβέλεια εκπομπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα. Μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία με το παγκόσμιο δίκτυο BLOOMBERG να
προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίματα των τεσσάρων μεγαλύτερων χρηματιστηρίων και κάποιων εξειδικευμένων εκπομπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Δημήτριος Καραχάλιος, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: dkarachalios@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

20) Στρατηγικοί συνεργάτες αναζητούν να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα Φωτοβολταϊκών
σταθμών
Δίνεται η ευκαιρία σε όσους υπέβαλλαν αιτήσεις για άδειες παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στον κύκλο Ιουνίου
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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
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