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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.
1.

Ο Επενδυτικός Προγραμμάτων Ειδήσεις

Επενδυτικός Ν. 3908/2011 (ενεργό):

Υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν τα υπ’ αριθ. 157 & 158 Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν σε ρυθμίσεις του Ν. 3908/2011
και σε συνέχεια των αλλαγών του Ν. 4146/2013 ο οποίος τροποποίησε επί το ευνοϊκότερο τον ν.3908/2011.
Οι σημαντικότερες από τις ρυθμίσεις είναι θέματα που αφορούν τις προκαταβολές έναντι της επιχορήγησης αλλά και την
παράταση όσων έργων έληξαν ή λήγουν στην 2ετία από την υποβολή τους.
Πρόκειται για σημαντική και κρίσιμη καμπή στην 3ετή ζωή του επενδυτικού νόμου δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που έβλεπαν το
επενδυτικό τους εγκεκριμένο έργο, να δύει άδοξα λόγω χρόνου και λόγω κρίσης, θα μπορέσουν να το επανακινήσουν άμεσα
υποβάλλοντας αίτημα παράτασης και συγχρόνως αίτημα για προκαταβολή της επιχορήγησης.
Μια σειρά άλλες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες καθορίζονται από τα παραπάνω Π.Δ. και οι οποίες κρίνονται θετικές για
την υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχο και εκταμίευση των επιχορηγήσεων.
2.

Δράση (ΙΙ) ΕΣΠΑ/ΠΕΠ (σε υλοποίηση):\

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Δράση (ΙΙ) από όπου προέκυψαν 2 κατηγορίες έργων: α) Τα εγκεκριμένα
έργα και β) Τα δυνητικά εγκεκριμένα έργα.
Η πρώτη κατηγορία έχει όλα τα δικαιώματα που τις δίνει ο οδηγός του προγράμματος ενώ η δεύτερη θα πρέπει να υλοποιήσει το
30% του έργου μέχρι 28 Φεβ 2014 ή να δείξει εγκεκριμένο δάνειο από τράπεζα στο 20% του έργου μέχρι την 28 Φεβ 2014.
Έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί ανά έργο τα τεχνητά παραρτήματα των συμβάσεων των έργων στα οποία φαίνεται ανά κατηγορία
δαπάνης το εγκεκριμένο ποσό.
Αναμένεται η ανάρτηση του κυρίου σώματος της σύμβασης ώστε να προχωρήσει και τυπικά η υλοποίηση των έργων ή να γίνουν
ενδεχόμενες οι ενστάσεις από τους επενδυτές που τα έργα τους δεν έχουν περάσει.
Αναμένονται αναλυτικές οδηγίες υλοποίησης από τον διαχειριστή του προγράμματος.
Η ΑΤΑΛΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχοντας μακροχρόνια εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα είχε επιτυχία πάνω από 75% των έργων
που υπέβαλλε.
3.

Εξωστρέφεια (ΙΙ) (σε αξιολόγηση):
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 31 Οκτ 2013

όπου κατατέθηκαν και οι τελευταίοι φυσικοί φάκελοι.
Υποβλήθηκαν 1143 επενδυτικές προτάσεις με αίτημα επιχορήγησης, (59 εκ ευρώ), 2 φορές τον συνολικό προϋπολογισμό του
προγράμματος, (30 εκ. ευρώ).
Ήδη ξεκίνησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αποστολή των τελευταίων εκκρεμοτήτων βρίσκεται και αυτή στο τέλος.
Όποτε σύντομα θα ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις των αιτημάτων και των προτάσεων.

4.

Ελλάδα – Ισραήλ (σε αξιολόγηση):
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 7 Νοε 2013.
Αναμένονται από το διαχειριστή του προγράμματος (ΓΓΕΤ) σχετικές ανακοινώσεις για τις υποβολές και την πορεία του
προγράμματος.

5.

ICT4GROWTH (σε υλοποίηση):
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα.
Είχαν υποβληθεί συνολικά 260 προτάσεις, από τις οποίες οι 222 προκρίθηκαν προς αξιολόγηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου
και από αυτές εγκρίθηκαν, καταρχήν, προς χρηματοδότηση 88 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 93 εκ. ευρώ και εγκεκριμένης
δημόσιας δαπάνης 40 εκ. ευρώ.
Στην Αττική υπάρχουν 43 ακόμη προτάσεις επιλαχούσες και αναμένουν την εύρεση συμπληρωματικών κονδυλίων προκειμένου να
ενταχθούν όλες ή μέρος από αυτές στο πρόγραμμα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ AE πρωτοπόρος στα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας είχε συμμετοχή στο πρόγραμμα με
υποβολές πελατών της σε ποσοστό περίπου 8% ενώ στις εγκεκριμένες προτάσεις έχει το 10% του συνόλου των προτάσεων και
επιπλέον από τις επιλαχούσες το 10% επίσης. Γενικά η επιτυχία της εταιρείας μας ανέρχεται στο πρόγραμμα ICT4GROWTH κοντά
στο 75% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιλαχούσες προτάσεις.

6.

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (ενεργό):
Συνεχίζονται οι υποβολές, στις Τράπεζες των αιτήσεων για το δανειακό πρόγραμμα.
Η λήξη του προγράμματος είναι μέχρι 30 Δεκ 2013.

Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί: 206 (36,5%)
Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται στην παρούσα φάση, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι
15 Δεκεμβρίου 2013 οπότε και θα έχουμε τα αποτελέσματα.
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7.

ΠΑΒΕΤ 2013(σε αξιολόγηση):
Υποβλήθηκαν συνολικά 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων.
Ολοκληρώθηκε ο προκαταρκτικός έλεγχος των προτάσεων.
Απορρίφθηκαν 18 προτάσεις και ενημερώθηκαν ήδη με επιστολή οι υπεύθυνοι.
Κρίθηκαν επιλέξιμες προκαταρτικά 564 κατά θεματική ενότητα όπως παρακάτω:
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία :74 (13,1%)
Τρόφιμα/ Ποτά: 49 (8,7%)
Ενέργεια : 65 (11,5%)
Περιβάλλον: 68 (12,1%)
Χημικές διεργασίες: 18 (3,2%)
Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα 40 (7,1%)
Υλικά 44 (7,8%)
Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί: 206 (36,5%)
Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται στην παρούσα φάση, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι
15 Δεκεμβρίου 2013 οπότε και θα έχουμε τα αποτελέσματα.

8. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (HORIZON2020)
Αρχές

του 2014 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Τεχνολογία,
“HORIZON2020” και πρόκειται να καλύψει την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Αποτελεί τον διάδοχο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) και περιλαμβάνει την χρηματοδότηση όλων των δραστηριοτήτων
Έρευνας και Καινοτομίας που παρέχονται μέχρι τώρα μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (ενδεικτικά ICT, Υγεία, Συντήρηση
η-Maintenance, Μεταφορές, κλπ.).
Το πρόγραμμα HORIZON2020, θα αποτελέσει το χρηματοδοτικό μέσο για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της
Καινοτομίας, που στόχο έχει την εξασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
Το HORIZON2020 σκοπεύει να απλοποιήσει τις διαδικασίες χρηματοδότησης Έρευνας και Καινοτομίας στην ΕΕ, συνδυάζοντας όλα
τα προγράμματα χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή μέσα από διαφορετικούς φορείς και προγράμματα –
πλαίσια κάτω από μια ομπρέλα.

Υπεύθυνος Σύνταξης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
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2.

Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 το μόνο Ενεργό Πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες.

Όταν ένα μετά το άλλο τα προγράμματα κλείνουν ως προς τις υποβολές και περνούν στο στάδιο της υλοποίησης, το μόνο πρόγραμμα
που μένει ανοιχτό είναι οι επιχορηγήσεις κεφαλαιουχικές και φορολογικές που δίνονται μέσα από τις διατάξεις του ν. 3908/2011
όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέχρι τώρα με τους νόμους 4072/2012 & 4176/2013.
Στις διατάξεις των παραπάνω νόμων εντάσσονται έργα από 100.000€ και άνω κυρίως για φορολογική απαλλαγή και έργα από
200.000€ και άνω για επιχορήγηση κεφαλαίου, για ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και για νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Το
όριο των 200.000€ είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ για τις μικρές γίνεται 300.000 €, στις μεσαίες και στις μεγάλες το όριο
ανεβαίνει στα 500.000€ και 1.000.000€.
Τα όρια αυτά θα μειωθούν στο μισό αν ο επενδυτής επιλέξει τα φορολογικά κίνητρα, γεγονός που επιλέγεται συχνά από κερδοφόρες
επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν το δικαίωμα να εκπίπτουν από τον προς καταβολή φόρο ποσά κάθε έτος, μέχρι να συμπληρωθεί το
ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης για εγκεκριμένο επενδυτικό έργο.
Οι τομείς δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εντάξουν επενδυτικά τους σχέδια είναι σχεδόν όλοι οι
επιχειρηματικοί κλάδοι αρκεί η επιχειρήσεις να μην είναι του δημοσίου ή να ελέγχονται από αυτό και να έχουν τη νομική μορφή
ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.), ή συνεταιρισμού και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας.
Έτσι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που δεν αποκλείουν τις παραπάνω μορφές επιχορηγήσεις είναι:
Αγροτικός τομέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και Δασοκομία).
Ορυχεία και Λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Μεταποιητικός τομέας (Εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιομηχανίας άνθρακα. Επίσης
εξαιρείται η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά συστήματα). Ενώ για επενδυτικά σχέδια ΑΠΕ παρέχονται
μόνο φορολογικά κίνητρα.
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύμανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση.
Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωμένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια Τουρισμού Υγείας, για τις δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας.
Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)
Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*, και
ειδικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Εξαιρούνται τα λοιπά καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής
ποτών).
Εντάσσονται επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 2* και
άνω , επιχειρήσεις camping 3* , ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα με την μορφή συνεργιών καθώς και ξενοδοχειακές
μονάδες που έχουν παύση την λειτουργία τους αλλά δεν έχουν αλλάξει χρήση και είναι 3* και άνω μετά την επένδυση .
Ακόμη Εντάσσονται τα συνεδριακά Κέντρα, τα κέντρα Θαλασσοθεραπείας, τα θεματικά πάρκα τα Τουριστικά Λιμάνια Σκαφών
Αναψυχής, τα Γήπεδα Γκόλφ, Εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών πηγών, Χιονοδρομικά Κέντρα, Κέντρα ΠροπονητικούΑθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητόδρομοι, καθώς και Κλειστοί Σταθμοί Δημόσιας Χρήσης που πραγματοποιούνται από ιδιώτη για
λογαριασμό και με πρωτοβουλία του δημοσίου.
Εκδοτικές δραστηριότητες
Από τον κατασκευαστικό τομέα, μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για
παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, όπως και
επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Τομέας παροχής υπηρεσιών όπως:
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις.
Τηλεπικοινωνίες.
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευμένου σχεδίου, φωτογραφικές ).
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις
επιχειρήσεις.
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
Δυστυχώς δεν είναι επιλέξιμοι γενικά οι τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και την υγείας.
Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 60%, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της
επιχείρησης.
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Δαπάνες που μπορεί να κάνει κάποιος επενδυτής και να επιχορηγηθεί γι αυτές είναι:
Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων (έως 70% του
προϋπολογισμού για νέες ΜΜΕ και έως 60% για Μεγάλες και υφιστάμενες Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις).
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής
μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση.
Άυλες δαπάνες και δαπάνες αμοιβών συμβούλων.
Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της
επιχείρησης:

Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας (αμοιβές προσωπικού, έρευνα επί συμβάσει κλπ).
Δαπάνες για απόκτηση επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις)
Αμοιβές συμβούλων για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000 ευρώ . (παρακολούθηση
επενδυτικού σχεδίου)
o
o

Τα είδη της ενίσχυσης ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω είναι μεμονωμένα ή συνδυαστικά η Επιχορήγηση κεφαλαίου, η Επιδότηση
χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η Φορολογική απαλλαγή.
Ένα από τα θετικά των αλλαγών που προέκυψαν είναι οι υποβολές των επενδυτικών αιτημάτων να γίνονται όλο το χρόνο, αυτά να
αξιολογούνται Μάιο και Νοέμβριο και ανάλογα με την βαθμολογία που θα πάρουν σύμφωνα πάντα και με τα κριτήρια που θέτει ο ν.
3908/2011 να επιλέγονται για να επιχορηγηθούν ή όχι
Είναι σημαντικό επίσης και αυτό ήδη συμβαίνει σε τρέχοντα εγκεκριμένα έργα, η λήψη προκαταβολής στο 100% της επιχορήγησης με
καταβολή εγγυητικής επιστολής στο 110%. Βέβαια μπορεί σήμερα να ακούγεται δύσκολο εγχείρημα η λήψης εγγυητικής επιστολής
από τραπεζικά ιδρύματα αλλά όχι ακατόρθωτο.
Επειδή πάντα ένα καλό μελετημένο και δομημένο επενδυτικό σχέδιο είναι από τους πλέον βασικούς παράγοντες επιτυχίας όχι μόνο
για την έγκριση αλλά και την υλοποίησή του, Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα 20 και πλέον έτη εμπειρίας και έχοντας
υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έως την Περιφέρεια Κρήτης - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, με τη μεγαλύτερη
εξειδίκευση και τη βαθύτερη πείρα στην προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου. Οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών αποτελούν πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ πλήθος Μικρομεσαίων εταιρειών, εμπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της και στήριξαν τα επενδυτικά τους
σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβλέψεις του Επενδυτικού Νόμου διαβάστε την περίληψη του Επενδυτικού νόμου,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους επικοινωνίας:

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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3.

Δάνεια σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ,(Πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»)

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης επιχειρηματικού σκοπού από 10.000-300.000 ΕΥΡΩ & δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά
σχέδια επιχειρήσεων (Από 10.000-800.000 ΕΥΡΩ) είναι στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων σχεδόν των κλάδων
και δραστηριοτήτων, με τις αιτήσεις να ακολουθούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
Επιλέξιμοι Φορείς για τα δάνεια είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,I.K.E.) που
βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες επίσης πρέπει να έχουν έδρα,
να λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες αν έχουν λάβει δάνεια
να τηρούν ενήμερες τις οφειλές εγγυημένων δανείων τους ,να δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής
επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, και να μην έχουν πρόβλημα συσσώρευσης επενδύσεων σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis.
Πρόκειται για σημαντική προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που τρέχει από τον Απρίλιο με καταληκτική ημερομηνία
την 31/12/2013, ώστε να ξεπεράσουν τα προβλήματα ρευστότητας κατά την επιχειρηματική ανάπτυξη τους, είτε με την υλοποίηση
επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων είτε με δικά τους αποκλειστικά κεφάλαια.
Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς η επιτοκιακή
επιβάρυνση είναι μόλις το 50% του εκάστοτε ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου, και ο τρόπος εξυπηρέτησής του είναι σε 3μηνες
τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας Δανείου είναι:
α) Για Κεφάλαιο Κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €300.000, με διάρκεια έως 48 μήνες και αφορά την
κάλυψη, αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων &
βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ
β) Για επιχειρηματικά επενδυτικά σχέδια το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως €800.000 με διάρκεια 5-12 έτη και αφορά
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί αλλά ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί σε
κάποιο πρόγραμμα.
Η λήψη του Δανείου γίνεται από τις εξουσιοδοτημένες τράπεζες.
Επιλέξιμες Δαπάνες είναι οι ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το με την δραστηριότητα
της επιχείρησης ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων
επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει την γνώση και την δυνατότητα να εξετάσει μαζί σας τις δυνατότητες και προοπτικές του δανείου και
να συνεργαστούν τα στελέχη της για την συγκέντρωση και σύνταξη των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να υποβάλλετε έναν άρτιο
φάκελο για το αίτημά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.atlantisresearch.gr για να δείτε την περίληψη του προγράμματος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παναγιώτης Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 126, e-mail: pchrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Παναγιώτης Σιάτρας, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 900802, e-mail: siatras@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας (Λαμία):
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, κιν. 6972 822920, fax: 22310 23737, e-mail: infocg@atlantisresearch.grΧρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310
23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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4.

Ευκαιρίες Ανάπτυξης σε Δραστηριότητες στον τομέα LOGISTICS, (Ν.3908/2011 & N. 4146/2013)

Ένας τομέας που μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων του επενδυτικού νόμου είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου των logistics
και ειδικότερα οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης τροφίμων σε ψύξη ή κατάψυξη.
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν της κτηριακές τους εγκαταστάσεις να προσθέσουν νέο κτηριακό δυναμικό εφόσον το
χρειάζονται , να αυξήσουν τον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό τους να προσθέσουν νέους χώρους ψύξης και κατάψυξης, να
προμηθευτούν κλάρκ ή άλλα μεταφορικά μέσα για τους χώρους εντός της επιχείρησης, να προσθέσουν ράφια στους αποθηκευτικούς τους
χώρους αλλά και να προμηθευτούν φορτηγά ψυγεία εφόσον αυτά αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο για την λειτουργία τους. Μπορούν
επίσης να βελτιώσουν το λοιπό εξοπλισμό και να προχωρήσουν σε εγκατάσταση διαφόρων συστημάτων ποιότητας απαραίτητα για την
λειτουργία τους , όπως επίσης και να αναδιοργανωθούν με την χρήση ειδικού λογισμικού για την διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας
τους.
Οι Επιχειρήσεις του κλάδου αποθήκευσης τροφίμων σε ψύξη ή κατάψυξη σήμερα βρίσκονται σε ανοδική πορεία δεδομένων και των
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, (νωπών ή καταψυγμένων).
Η επιδότηση του έργου για το οποίο θα κάνουν μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης
από 15% (Αττική ), μέχρι και το 60% (ΒΙΠΑ σε παραμεθόριες περιοχές). Ενώ μια επιχείρηση έχει την δυνατότητα να λάβει προκαταβολή στο
100% της επιχορήγησης, εφόσον είναι σε θέση να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού τραπεζικού ιδρύματος στο
110%.
Το ελάχιστο έργο το οποίο πρέπει να κάνουν ώστε να μπορέσουν να επιχορηγηθούν μπορεί να ξεκινά από 200.000,00€ για πολύ μικρές
επιχειρήσεις και να γίνεται 300.000,00€ για τις μικρές ενώ οι μεσαίες έχουν ελάχιστο όριο τις 500.000,00€ . Όλα τα όρια αυτά μπορούν να
μειωθούν στο μισό αν αντί για επιχορήγηση η επιχείρηση επιλέξει την φορολογική απαλλαγή.
Για την επιτυχημένη υποβολή του φακέλου θα απαιτηθεί, η ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης , η διερεύνηση των χρηματοδοτικών
εργαλείων που έχει, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο και να το συνεχίσει απρόσκοπτα χωρίς να κινδυνεύσει η ρευστότητα της
επιχείρησης. Ακόμη θα πρέπει να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες ενέργειες με προσοχή και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να
μπορέσει να φέρει σε πέρας το έργο χωρίς να κινδυνεύσει να χάσει την επιχορήγηση ή να την λάβει μειωμένη, λόγω σφαλμάτων άλλοτε
τυπικών και άλλοτε ουσιαστικών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την 20ετή και πλέον εμπειρία είναι σε θέση να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη τόσο κατά τον
σχεδιασμό της επένδυσης, όσο και κατά την σύνταξη του φακέλου και την υποβολή του αιτήματος. Επειδή οι υποβολές γίνονται όλο το
χρόνο αλλά αξιολογούνται 2 φορές, Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους δεν υπάρχει λόγος αναμονής μέχρι την τελευταία ημερομηνία
υποβολής της πρότασης αλλά απεναντίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη ο έγκαιρος σχεδιασμός και υποβολή των δικαιολογητικών ώστε να
διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματος.
Σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για ανάληψη επενδυτικών ενεργειών καλό θα ήταν άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε
σύντομα να ορίσουμε κάποιο ραντεβού και να δούμε τι δυνατότητες έχουν τα επενδυτικά σας εγχειρήματα να λάβουν επιχορήγηση κατά
μέσο όρο στο 40%-50% .
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 138, κιν. 6956764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331106, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπ. επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, 6972822920 Fax: 22310 23737, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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5.

Η διεθνοποίηση των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Είναι κοινή παραδοχή πως μία μικρή και εξεζητημένη μητρική αγορά μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας. Η ανάγκη για απαγκίστρωση από την εσωτερική αγορά αποτελεί κίνητρο διεθνοποίησης των εταιριών και
αναζήτησης νέων, πιο προσοδοφόρων και μεγαλύτερων αγορών.
Η χώρα μας, την τελευταία τριετία βρίσκεται σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. Η συνολική εγχώρια ζήτηση έχει μειωθεί
δραματικά (-10.2% το 2012) προκαλώντας ραγδαία πτώση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Οι
εταιρίες που κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτή την μέγγενη είναι αυτές που είχαν φροντίσει για την διεθνοποίηση των
δραστηριοτήτων τους. Είναι οι εταιρίες που είχαν διαφοροποιηθεί έναντι του εγχώριου ρίσκου, διαφοροποιώντας τους τελικούς
αποδέκτες των προϊόντων τους και κατ’ επέκταση τις πηγές εισοδήματος τους. Με τον τρόπο αυτό διασφάλισαν τη σταθερότητα των
εσόδων τους, δεδομένου πως πολλές χώρες του εξωτερικού επηρεάστηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό από την τραπεζική κρίση του
2007, ενώ πλέον βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης έστω και ασθενικής. Είναι αναμφίβολο πως οι πλέον κραταιές σήμερα εταιρίες είναι
αυτές που εξήγαγαν σημαντικό μέρος των προϊόντων τους σε τρίτες χώρες.
Επιπλέον, το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς αλλά και η ωριμότητα της δεν δίνουν περιθώρια μεγαλύτερης επέκτασης. Οι
ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να εκλάβουν ως φυσικό επακόλουθο τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους (σε ένα πρώτο στάδιο
μέσω εξαγωγών) στοχεύοντας σε νέες μεγαλύτερες αγορές που προσφέρουν πληθώρα ευκαιριών. Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι
ΗΠΑ, αλλά και η παραδοσιακή Ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Αγορά αποτελούν ελκυστικό προορισμό εξαγωγών. Η υψηλή ποιότητα των
ελληνικών προϊόντων αλλά και η ιδιαίτερη εκτίμηση για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία,
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν τη διείσδυση τους στις νέες αγορές.
Δεδομένων αυτών αλλά και της πολιτικής επιλογής της χώρας για ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και σε
συνδυασμό με τη μεταστροφή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, από αυτή των επιδοτήσεων παγίων σε αυτή της ενίσχυσης της καινοτομίας,
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, η τωρινή κρίση αποτελεί ίσως μία «αναγκαστική» ευκαιρία δημιουργίας και ενίσχυσης.
Βέβαια οι εταιρίες που θα επιλέξουν την εξωστρέφεια, εκτός από ευκαιρίες έχουν και μία σειρά από ανάγκες που πρέπει να
καλύψουν, ώστε το εγχείρημα τους να στεφθεί με επιτυχία.
Είναι απαραίτητο να διαθέτουν ένα ενημερωμένο και ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Πλάνο που θα αποτελεί πυξίδα για τις
δραστηριότητες και τους στόχους της εταιρίας, καθώς και εμπεριστατωμένη γνώση της αγοράς στόχου μέσω εξειδικευμένης Έρευνας
Αγοράς. Επιπλέον οι εταιρίες που θα θελήσουν να αποκτήσουν διεθνή παρουσία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πως ανεξαρτήτως
του μοντέλου διεθνοποίησής τους, θα υπάρξουν αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες, τόσο για την προώθηση των δραστηριοτήτων τους
όσο και για τη δημιουργία του κατάλληλου δικτύου συνεργατών και καναλιών διανομής. Η υποστήριξη, επομένως, που μπορεί να
λάβει μία εταιρία τόσο μέσω Εθνικών/Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων (βλέπε Πρόγραμμα Εξωστρέφεια) όσο και μέσω
Ιδιωτικών Κεφαλαίων (Angel Investors, Venture Capital), μπορεί να συνδράμει στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της
εξασφαλίζοντας της νέες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό στίβο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελώντας ενεργό μέλος σειράς Πανευρωπαϊκών δικτύων, με σημαντικές επιτυχίες παροχής
υπηρεσιών χρηματοδότησης (Venture Capital, Χρηματοδοτικά Προγράμματα) και συμβουλευτικής, αλλά και όντας η ίδια μία
διεθνοποιημένη εταιρία με στενές και πολύχρονες συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει την δυνατότητα να αποτελέσει αρωγό
στην προσπάθεια των εταιριών να κάνουν τα πρώτα τους βήματα εκτός Ελλάδος.
Η πολύχρονη εμπειρία στο διεθνές γίγνεσθαι και η συνεργασία με πανευρωπαϊκά δίκτυα και εταιρίες όπως το ΕΒΝ (European Business
and Innovation Centre Network), η “Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματιών TII”, το “ΙPTS”, και το “European Business Angels Network”
(Βέλγιο) αποτελούν απόδειξη εγγύησης της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού της εταιρίας.
Υπ. επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr
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6.

Εξαιρετικές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση startup εταιριών.

Ελκυστικό προορισμό επενδύσεων αποτελούν οι Ελληνικές start-up εταιρίες με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στο επενδυτικό τοπίο
της χώρας. Η ολοκλήρωση των Jeremie Funds αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες για νεοφυτείς
ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για την ελληνική επιχειρηματική αγορά.
Πιο συγκεκριμένα:
Ο σχηματισμός των Jeremie Funds, τα οποία εξειδικεύονται στους κλάδους των νέων τεχνολογιών ΙΤ και Mobile Τechnology, δίνουν
νέα ώθηση στην χρηματοδότηση των start-up εταιριών με τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια να ανέρχονται στα 85 εκατ. Ευρώ.
Τέτοια funds είναι τα First Athens Corporate (startup fund, το οποίο επενδύει μέχρι 1,5 εκ. €), το Openfund ΙΙ και Piraeus JEREMIE
Tech Catalyst Management (seed fund) τα οποία επενδύουν μέχρι 0,75 εκ. € σε καινοτόμες νεοσύστατες εταιρίες στον κλάδο του ICT
και τεχνολογίας (software, mobile, και web-based).
Επιπλέον, μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, με καλές χρηματοοικονομικές επιδόσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα,
αναζητούν νέες καινοτόμες εταιρίες και projects με θετικές προοπτικές ανάπτυξης, στις οποίες θα επενδύσουν ώστε να
διασφαλίσουν την αποδοτική χρήση των κεφαλαίων τους και την αύξηση της διασποράς των επενδύσεών τους. Ήδη δύο ελληνικές
start-up εξασφάλισαν 740,000 $ από ιδιώτες επενδυτές τον Φεβρουάριο του 2013.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας βοηθήσει μία σειρά ελληνικών Start-up στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, διατηρεί
ηγετικό ρόλο στον κλάδο θέτοντας στη διάθεση των πελατών της τη μακρόχρονη εμπειρία της και τις αντίστοιχες υπηρεσίες της. Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει ολοκληρώσει πρόσφατα αντίστοιχες συμφωνίες και συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος,
μεταξύ πολλών άλλων ευρωπαϊκών εταίρων, στα ευρωπαϊκά προγράμματα MOBIP και EMMINVEST, τα οποία έχουν σαν στόχο τη
διαμόρφωση των κατάλληλων δομών στον ευρωπαϊκό χώρο για τη διενέργεια επενδύσεων και την προσφορά χρηματοδότησης σε
εταιρίες και projects στους κλάδους ΙΤ και Mobile Technology. Επίσης, είναι σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιριών Κινητών
Εφαρμογών Ελλάδας (Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.) και του cluster μικροηλεκτρονικής Corallia, αποδεικνύοντας το εξαιρετικό επίπεδο υπηρεσιών και
εξειδικευμένης γνώσης της εταιρίας στους τομείς της καινοτομίας και τεχνολογίας.
Οι εταιρίες-πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. που αναζητούν χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων (Private Equity,
Venture Capital) δεν βαρύνονται με κάποιο κόστος κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, ενώ η αμοιβή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση επιτυχούς επίτευξης χρηματοδότησης (success fee) και στην βάση του
ποσού χρηματοδότησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ουσιαστική υποστήριξη για τη διαμόρφωση στρατηγικής, τον
εντοπισμό και την προσέγγιση κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης (Εθνικών ή Ξένων), την εκπόνηση και κατάλληλη παρουσίαση
του Επιχειρηματικού Πλάνου, την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και την επιτυχή διεκπεραίωση των διαπραγματεύσεων, ώστε
να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των πρώτων επιχειρηματικών βημάτων.
Υπ. επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr

7.

Λειτουργία προ-θερμοκοιτίδας από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Στο πλαίσιο υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. λειτουργεί προ-θερμοκοιτίδα με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και στόχο την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών και υποστήριξης σε νέες επιχειρήσεις.
Η προ-θερμοκοιτίδα αφορά νέους επιχειρηματίες καθώς και ερευνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να συμβάλει:
I. στη στήριξη και την ανάπτυξη της καινοτομίας,
II. στην υποστήριξη μελλοντικών επιχειρηματιών,
III. στην εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
IV. στη δημιουργία spin off και γενικότερα στην καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, και στα πλαίσια της προ-θερμοκοιτίδας η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα προσφέρει στους
υποψήφιους:
Συμβουλευτική υποστήριξη στην κατάρτιση και παρουσίαση του Business Plan της εταιρίας/ ερευνητικής ομάδας
Στέγαση, παροχή εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης,
γραμματειακή υποστήριξη και υποβοήθηση σε λογιστικά και νομοθετικά θέματα.
Υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης μέσω του δικτύου επιχειρηματικών Αγγέλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.,
Venture Capital Funds, Angel Investors, Seeds Capital, αλλά και Εθνικών/ Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
Πρόσβαση σε δίκτυο δυνητικών πελατών ή/και στρατηγικών συνεργασιών
Υποβοήθηση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, δημοσίων σχέσεων, τύπου κ.α.
Στην πρώτη φάση της λειτουργίας τους οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στην προ-θερμοκοιτίδα, θα κάνουν χρήση
των περισσότερων υπηρεσιών της δωρεάν και ενδεχομένως να υπάρξει χρέωση κάποιων υπηρεσιών εν λειτουργία.
Υπ. επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6942 951614, email, karvounidis@atlantisresearch.gr
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8.

H Ατλαντίς Συμβουλευτική Oλοκλήρωσε τη Στρατηγική Συνεργασία Apollo – Conet

H APOLLO Α.Ε. και η γερμανική CONET Group εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους
συνεργασία στην υλοποίηση καινοτόμου πλατφόρμας e-Health μέσω της χρηματοδότησης της πλατφόρμας από την τελευταία.
Η CONET Group επενδύει στην καινοτόμο πλατφόρμα e-health της Apollo, υποστηρίζοντας την υλοποίηση της στην Ελλάδα και την
επέκταση της στην Ευρώπη.
“Η ευρωπαϊκή αγορά Υγείας, παρέχει μεγάλες προοπτικές βελτιστοποίησης. Έτσι η συνεργασία με έναν πεπειραμένο συνεργάτη,
όπως η APOLLO είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να προσφέρουμε μαζί ανταγωνιστικές λύσεις, όπως και ισχυρά προιόντα και
υπηρεσίες στον τομέα της Υγείας. Ο κύριος σκοπός μας είναι να προωθήσουμε επιτυχημένα αυτό το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε
όλη την Ευρώπη“, εξηγεί ο Rüdiger Zeyen, CEO της CONET Technologies AG.
“Και οι δύο πλευρές επωφελούνται από αυτή την συνεργασία. Από την μία η CONET έχει ανταγωνιστική τεχνογνωσία και μακρά
εμπειρία στις λύσεις και στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Από την άλλη, εμείς είμαστε σε θέση να παρέχουμε την
εξειδίκευσή μας στα συστήματα και στις λύσεις e-Health, όπως επίσης και σε διεθνή πρότυπα στην υγειονομική περίθαλψη, όπως
είναι το HL7. Βασισμένοι σε αυτή την συνεργασία εμπιστοσύνης, μπορούμε και οι δύο μαζί να ενδυναμώσουμε την θέση μας στην
αγορά της Υγείας, απέναντι σε τοπικούς και διεθνείς ανταγωνιστές,” προσθέτει ο Γιώργος Κακουλίδης, CEO της APOLLO Α.Ε.
Η υλοποίηση της συμφωνίας επιτεύχθηκε με την συνεισφορά της διεθνούς εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Atlantis Consulting
S.A. και της εμπλοκής του ιδρυτή της κ. Άγγελου Μαγκλή
Σχετικά με την ΑPOLLO
Η APOLLO είναι μια εταιρεία ανάπτυξης προηγμένου λογισμικού, πιστοποιημένη κατά ISO 9001 QS, με μεγάλη εμπειρία στην
παροχή συστημάτων και υπηρεσιών στον τομέα του e-Health. Η APOLLO δραστηριοποιείται στους τομείς του λογισμικού, των
δικτύων και των ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας. Στον τομέα της Υγείας,
η APOLLO δίνει έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη τεχνολογιών, προκειμένου να δημιουργήσει ευέλικτα και λειτουργικά
συστήματα πληροφοριών, που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση πληροφοριακών συστημάτων στον
τομέα της Υγείας, στοχεύει στην δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού ιατρικού φακέλου, στην εποπτεία των διοικητικών
και οικονομικών παραμέτρων, για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και
την διαλειτουργικότητα αυτών.
Σχετικά με την CONET Technologies AG
“Επιτυχία. Είναι το πάθος μας”. Η CONET, η οποία παρέχει υβριδικές λύσεις IT είναι αυτή την στιγμή ανάμεσα στις top 20
γερμανικές εταιρείες συστημάτων πληροφορικής και συμβουλευτικής. O μεσαίος μεγέθους όμιλος πληροφορικής με την μητρική
εταιρεία CONET Technologies AG έχει προσφέρει με επιτυχία λύσεις συμβουλευτικής, ανάπτυξης λογισμικού και υποδομής
πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες στελέχωσης πληροφορικής, από το 1987. Με πελατολόγιο τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και με
τον δημόσιο τομέα, όπως επίσης και από τους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όλοι αναγνωρίζουν και εκτιμούν την δέσμευση
της CONET στην ποιότητα και στην επιτυχία. Η CONET παρέχει τις υπηρεσίες της και μοιράζει τις επαγγελματικές της εμπειρίες σε
τέσσερις μεγάλες θυγατρικές εταιρείες: την CONET Solutions, την CONET Business Consultants, την QUEST (Υπηρεσίες στελέχωσης
Πληροφορικής) και την CONET Services. Με επιπλέον παρόχους υπηρεσιών και περιφερειακές, τοπικές εταιρείες (όπως π.χ.
MEDISNET Hellas A.E.), προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε απαίτηση των πελατών. Με περίπου 400 εργαζόμενους σε
δεκατρείς σημεία στην Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στην Ελβετία, η CONET Group αναμένει κύκλο
εργασιών, περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος.
Σχετικά με την Ατλαντίς Consulting SA
H Atlantis Consulting SA έχει βοηθήσει τις περισσότερες ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας στην εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων
τόσο μέσω VC, Corporate Funding και Business Angels όσο και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Velti, Aventurine, MLS,
Compucon, Wadja και άλλες). Στα 21 χρόνια παρουσίασης της έχει αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερες από 300 πηγές
χρηματοδότησης στην Ευρώπη και στην Αμερική. Σε αυτό έχουν συντελέσει αρκετά Ευρωπαικά προγράμματα (Μοbip, Emminvest
κ.ά) τα οποία έχει υλοποιήσει προς την κατεύθυνση Investment REadiness των high tech εταιρειών της Ευρώπης, όπως και οι
αντίστοιχες συνεργασίες της και η υλοποίηση Venture Capital Forums και Venture Academies σε πολλές ευρωπαικές χώρες. H
Aτλαντίς είναι ο facilitator του Hellenic Mobile Cluster έχει υποστηρίξει του mi-cluster του Corallia σε θέματα fund raising.
Πρόσφατα έχει ιδρύσει την Αtlantis Neovent Capital στο Λονδίνο με σκοπό την υποστήριξη των πελατών της εκτός Ευρώπης.
Υπ. επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
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9.

«Προγραμματίστε Έγκαιρα τις Επόμενες Διακοπές σας με Ιστιοπλοϊκό και επωφεληθείτε από τις νέες
μειωμένες τιμές για το 2014»

Μέσω της AEGEANBOARD, παρέχεται η δυνατότητα ναύλωσης σκάφους στα Ελληνικά νησιά όπως οι Σποράδες, τα νησιά του
Βορείου Αιγαίου και τη Χαλκιδική. Προγραμματίστε από τώρα τις επόμενες διακοπές σας, με το σκάφος της εταιρίας μας και
επωφεληθείτε από τις νέες μειωμένες τιμές για το 2014, για Καταδυτικές Εξορμήσεις, για Ονειρεμένες Διακοπές με Ιστιοπλοϊκό,
για την Εμπειρία του Γαστρονομικού Τουρισμού.
Το ιδιωτικό μας, πολυτελές ιστιοπλοϊκό σκάφος «ΑΝΕΜΩΛΙΑ» με έτος κατασκευής το 2013 είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο Beneteau
Sense 50’ με σύστημα dock & go και διαθέτει όλα τα απαιτούμενα standards πολυτέλειας, ώστε να ικανοποιήσει και τον πιο
απαιτητικό πελάτη. Διαθέτει σχεδιαστικές καινοτομίες με έμφαση την απόλαυση και την άνεση τόσο στην πλοήγηση του σκάφους
όσο και στην διαβίωση πάνω σε αυτό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του σκάφους είναι η ευρύχωρη διάταξη της πρυμναίας περιοχής
του, προσφέροντας άνεση στο εξωτερικό σαλόνι η οποία ενισχύεται και από τα δύο καθίσματα του πιλοτηρίου που είναι
πτυσσόμενα παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση κατά την είσοδο στο σκάφος, στη θάλασσα και στην προβλήτα.
Το σκάφος μας, δύναται να ναυλωθεί είτε με κυβερνήτη, είτε χωρίς κυβερνήτη. Καθώς και με πλήρες πλήρωμα (κυβερνήτηςοικοδέσποινα), αλλά και για μονοήμερη ναύλωση ή ναύλωση για Σαββατοκύριακο (σε συγκεκριμένους μήνες), με πλήρες ή μερικό
πακέτο διατροφής. Η βάση του σκάφους μας είναι το λιμάνι της Αμαλιάπολης (στον Παγασητικό κόλπο) καθώς και το λιμάνι της
Σκιάθου, ενώ αεροπορικώς εξυπηρετείται αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο του Βόλου και της Σκιάθου καθώς επίσης και από το
αεροδρόμιο των Αθηνών και τον Κρατικό Αερολιμένα της Θεσσαλονίκης.
Επίσης, η εταιρία μας μπορεί να παρέχει και τις κάτωθι υπηρεσίες:
Ιστιοπλοΐα - Υπηρεσίες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκάφών
Καταδύσεις με συνδυασμό την ιστιοπλοΐα (Liveaboard καταδύσεις)
Γαστρονομικός τουρισμός (επισκεφτείτε μας στο: http://www.culinaryexperiences.gr)
Κρουαζιέρες (μήνα του μέλιτος, ειδικές κρουαζιέρες για εταιρίες-οργανισμούς)
Snorkeling
Γαστρονομικός τουρισμός
Ιστιοπλοΐα ή κατάδυση με περισσότερα από ένα σκάφη
Το προσωπικό της AEGEANBOARD διαθέτει άριστη γνώση των καλύτερων προορισμών των Σποράδων και των νησιών του Βορείου
Αιγαίου συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Σκιάθου, Αλοννήσου, Σκοπέλου, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία «Mama Mia»,
για το λόγο αυτό σε περίπτωση που κάποιος πελάτης επιθυμεί να υλοποιήσει το δικό του πρόγραμμα, το προσωπικό της εταιρίας
μπορεί να τον καθοδηγήσει έτσι ώστε να σχεδιάσει το πλάνο διαδρομής που εκείνος επιθυμεί. Οι υπηρεσίες κατάδυσης παρέχονται
μέσω του καταδυτικού μας κέντρου ή άλλων συνεργαζόμενων καταδυτικών κέντρων στις Σποράδες. Επιπλέον, προσφέρουμε μια
πλήρη γκάμα εναλλακτικών διαδραστικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα: Μελέτες για τη δημιουργία και
διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων, Μελέτες για τη δημιουργία και τη διαχείριση των υποβρύχιων μουσείων και Άλλες καταδυτικές
δραστηριότητες
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (www.aegeanboard.gr), όπου μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από (ενδεικτικά) κάποιες
από τις υπέροχες διαδρομές του «ΑΝΕΜΩΛΙΑ», καθώς και καταδυτικές εξορμήσεις. Μπορείτε φυσικά πάντα να μας
παρακολουθείτε και στο facebook: (https://www.facebook.com/pages/AegeanBoard/227058224065533?ref=hl)
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής , τηλ. 2310 531000, κιν. 6944575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Δέσποινα Κυροπούλου, τηλ. 2310 531000 e-mail: kiropoulou@atlantisresearch.gr

11

10. Νέα Παροχή Υπηρεσίας Συνεργάτη- Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Μέλςο KSi Greece
Με βάση την επιτυχημένη μέχρι σήμερα συνεργασία μας και επιτυχημένη πορεία της Εταιρίας μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
ότι εκτός από την παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχουμε επεκτείνει τις δραστηριότητες μας και στην παροχή
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Λογιστικών υπηρεσιών, με την ονομασία KSi Greece, ως μέλος της KS International διεθνούς ελεγκτικού
οίκου με παρουσία σε 62 χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, αποτελούμε τον εκπρόσωπο της KS International στην Ελλάδα. Το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του διεθνούς
δικτύου, που εκπροσωπούμε, είναι η παροχή ολοκληρωμένων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, υψηλού επιπέδου, με μοναδικό προσανατολισμό
την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών κάθε πελάτη-συνεργάτη, με εύλογο κόστος.
Δράττοντας της ευκαιρίας με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε πως σε περίπτωση που η Εταιρία σας
υπάγεται σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ο ορισμός τους θα πρέπει να γίνει στην προσεχή Τακτική
Γενική Συνέλευση της 30/06/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τον Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο της KS International παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
http://www.ksi.org
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Κωνσταντίνος Δικαιούλιας , τηλ. 213605188, , Fax 210 3388813 url: www.ksi.org, www.bkd.gr
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