ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Για τις επιχειρήσεις που θα τεθούν
στο ευνοϊκό καθεστώς ενίσχυσης του Νέου Επενδυτικού Νόµου
(Ν 3908/2011)

Είναι γεγονός ότι ο νέος επενδυτικός νόµος αναφέρεται στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα εισάγει για
πρώτη φορά ένα µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων στο καθεστώς των ενισχύσεων που µέχρι τώρα ήταν εκτός,
προσφέροντας µια πλειάδα ευκαιριών για ανάπτυξη, επενδύσεις αλλά και πωλήσεις σε όποιες επιχειρήσεις θελήσουν να
ενταχθούν στις διατάξεις του.
Για τον λόγο αυτό, µε το παρόν e-mail, σας ενηµερώνουµε µε στόχο την εκµετάλλευση της δεδοµένης ευκαιρίας και την
δηµιουργία συνεργιών και συνεργασιών στον τοµέα του Νέου Επενδυτικού Νόµου.
Περίληψη του νέου επενδυτικού καθώς και αναλυτικό πίνακα µε τις δραστηριότητες που για πρώτη φορά
ενισχύονται µέσω του νέου επενδυτικού σε πλήρη ανάπτυξη κατά ΚΑ∆08, σας επισυνάπτουµε µε το e- mail
ενώ µερικές από αυτές είναι :
Οι παραδοσιακά επιλέξιµες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τοµέα και κλάδο:
Αγροτικός τοµέας (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία και ∆ασοκοµία).
Ορυχεία και Λατοµεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
Όλος ο µεταποιητικός τοµέας (Εξαιρούνται οι τοµείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών και της βιοµηχανίας
άνθρακα, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από φωτοβολταϊκά συστήµατα).
Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απολύµανσης.
Μεταφορά και αποθήκευση (Αναµένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών
σχεδίων του συγκεκριµένου τοµέα).
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).
Εκδοτικές δραστηριότητες
Από τον κατασκευαστικό τοµέα, µόνο η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες
για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές.

Οι δραστηριότητες που για πρώτη φορά τίθενται υπό καθεστώς Επενδυτικού Νόµου.
Χερσαίες, πλωτές µεταφορές, µεταφορές µέσω αγωγών καθώς και ταχυδροµικές µεταφορές και ταχυµεταφορές .
Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις.
Τηλεπικοινωνίες.
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών πληροφορίας.
Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη.
Aλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ειδικευµένου σχεδίου, φωτογραφικές και
παραγωγές κινηµατογραφικών ταινιών).
∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης

προς τις επιχειρήσεις.
Επενδύσεις τουρισµού υγείας.
∆ραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος (Γηροκοµεία ).
∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι : Υλικές (κτίρια και εξοπλισµός) , άυλες (διασφάλισης ποιότητας, λογισµικά, κ.λ.π.) και
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σχετική µε την δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.
Οι επιδοτήσεις γίνονται µέσω φορολογικής απαλλαγής, επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και επιχορήγησης
κεφαλαίου, µε τα ποσοστά επιδότησης να κυµαίνονται από 15% έως 50% ενώ ο προϋπολογισµός έχει σαν ελάχιστο όριο
150.000 για πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Σας είναι γνωστό ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην 20ετή ιστορία της έχει υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων µε υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. ∆ιαθέτοντας την πλήρη τεχνογνωσία, την
άριστη εξειδίκευση και τη βαθιά εµπειρία στην προετοιµασία και την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι σε θέση να
συνεργαστεί µαζί σας άµεσα για την ένταξη των δικών σας επενδυτικών σχεδίων στις ευνοϊκές διατάξεις του νέου
επενδυτικού νόµου.
Στην περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πελατολόγιο σας είµαστε σε θέση να κλείσουµε σύντοµα
ένα ραντεβού για να δούµε τις λεπτοµέρειες ώστε να δροµολογήσουµε το όποιο επενδυτικό εγχείρηµα κριθεί απαραίτητο για
τις ανάγκες των πελατών σας για το επόµενο µεσοµακροπρόθεσµο χρονικό διάστηµα.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν ηλεκτρονικό µήνυµα µπορεί να περιέχει εµπιστευτικές πληροφορίες, που δεν θα πρέπει να αντιγραφούν ή
διανεµηθούν χωρίς έγκριση. Εάν έχετε λάβει αυτό το ηλεκτρονικό µήνυµα κατά λάθος, παρακαλούµε ενηµερώστε τον αποστολέα και διαγράψτε
το από το σύστηµά σας. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι για την αποτελεσµατική τήρηση των αρχείων της Εταιρείας που µπορεί να απαιτείται σε
σχέση µε νοµικές διαδικασίες, όλα τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που στέλνονται προς τον συγγραφέα αυτού του ηλεκτρονικού µηνύµατος θα
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Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε ενηµερωτικά δελτία 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 ή να επιλέξετε τον
σύνδεσµο που ακολουθεί προκειµένου να σταλεί αυτόµατο e-mail διαγραφής : ∆ΙΑΓΡΑΦΗ.

