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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 Για LinkedIn εδώ 

Για Facebook εδώ
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1. Υποβολή Αιτήσεων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016
Τέθηκαν χθες σε ολιγοήμερη διαβούλευση (μέχρι 9/10/2016) τα τέσσερα καθεστώτα προκήρυξης του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου και συγκεκριμένα τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού
Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».
Ο στόχος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού είναι η υποβολή των προτάσεων για την υπαγωγή
επενδυτικών προτάσεων να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2016, ενώ η προθεσμία λήξης υποβολής προτάσεων για
τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016 και
στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» στις 28 Απριλίου
2017.
Με τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών, τα δύο πρώτα καθεστώτα θα επαναπροκηρυχθούν τον Μάρτιο του 2017 και
τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική περίληψη (πατήστε εδώ) του Nέου Aναπτυξιακού
Νόμου.
Τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή τους μπορούν να σας
βοηθήσουν στην βέλτιστη ανάλυση και στην έγκαιρη ετοιμασία των επενδυτικών σας προτάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα παρακάτω στελέχη:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ 2310 531000, εσωτ. 107, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Λένα Μαραβέλια, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: maravelia@atlantisresearch.gr
Κοσμάς Δελβενιώτης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, email: delveniotis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Βασίλης Δικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αγρινίου:
Νίκος Μαστρογιάννης, τηλ. 26410 44010, κιν. 6945 790712, e-mail: mastrogiannis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Κεντρικής Ελλάδας:
Χρήστος Βαγενάς, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: christos@atlantis.net.gr
Βασιλική Βορρίση, Τηλ: 22310 23270, Fax: 22310 23737, e-mail: vasia@atlantis.net.gr

2. Πρόσκληση προς Επενδυτές: Για την υλοποίηση μικρών θερμοκηπιακών μονάδων και
την παραγωγή κηπευτικών {gourmet type}
Τα κίνητρα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 δημιουργούν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες σε αυτόνομους
μικροεπενδυτές - ομάδες παραγωγών & λοιπών ιδιωτών που πιθανών να μην έχουν σχέση με το αντικείμενο αλλά
είναι σε θέση και επιθυμούν να διαθέσουν το ελάχιστο ποσό των 130.000 – 150.000 Ευρώ για μια επένδυση όπως
π.χ μικρές θερμοκηπιακές μονάδες για την παραγωγή κηπευτικών και λοιπών άλλων προϊόντων (φυλλώδη) –
εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια επένδυση στον πρωτογενή τομέα με γρήγορη επιστροφή ιδίων κεφαλαίων
και ικανοποιητικό πολυετές εισόδημα για τον επενδυτή.
Η εταιρεία Green Alliance S.A (www.greenalliance.eu) αναλαμβάνει και προσφέρει ολοκληρωμένες επενδυτικές
προτάσεις με το ¨κλειδί στο χέρι¨ προσφέροντας τα εξής παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Την υλοποίηση και κατασκευή του έργου στην βάση Turn Key (με το κλειδί στο χέρι)
Την λειτουργία της μονάδας για λογαριασμό του επενδυτή εόσον αυτό επιθυμείται .
Την παροχή τεχνικού συμβούλου (γεωπόνος) – τεχνικής υποστήριξης της επένδυσης με συμβόλαιο
πολυετούς διάρκειας.
Την υποστήριξη των πωλήσεων των παραγομένων προϊόντων,
Την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού – ηλεκτρικού εξοπλισμού.
Την On Line παρακολούθηση της επένδυσης & Logistic σε 24-ωρη βάση όλο το έτος.
Την εξασφάλιση της απαραίτητης έκτασης για την εγκατάσταση της μονάδας.
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Αξιοποιώντας την γνώση επί του αντικειμένου προτείνουμε συγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις οι οποίες
βασίζονται στην καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία & τεχνογνωσία. Η προτεινόμενη επένδυση εξασφαλίζει στον
επενδυτή σύντομη επιστροφή ιδίων κεφαλαίων - υψηλό I.R.R (εσωτερικό βαθμό απόδοσης κεφαλαίων) και
γρήγορες αποσβέσεις.

Έκταση
EBITDA
ROI

m2
EUR
Years

€

EUR
1,000 Υψος Επένδυσης
EUR
60,000.00 Μερίσματα προς μετόχους
2.9 IRR

€ 140,000.00
€

48,000.00
27%

Η επιλογή του προϊόντος που θα παραχθεί στην θερμοκηπιακή μονάδα θα είναι αποτέλεσμα έρευνας της αγοράς
και η εξασφάλιση συμβολαίων απορρόφησης των παραγομένων προϊόντων, επιτυγχάνοντας τις δυνατόν μέγιστες
τιμές της αγοράς. Τα παραγόμενα προϊόντα θα είναι συσκευασμένα και υγιεινά προς κατανάλωση και τα οποία θα
παράγονται με την χρήση τελευταίου τύπου τεχνολογικές επιτεύξεις στον χώρο της αγροτοβιομηχανίας με
παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ μπορεί να αναλάβει:
1.
την σύνταξη και υποβολή του φακέλου της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόμο
2.
την παρακολούθηση του φακέλου στην φάση της υλοποίησης της επένδυσης.
3.
την παρακολούθηση υλοποίησης της επένδυσης και καταβολή της επιχορήγησης ή της επιλεγείσας
φοροαπαλλαγής από τον επενδυτή για τα επόμενα 15 έτη.
4.
η επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια αυτής της μορφής σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό νόμο, μπορεί να
φθάσει σε ποσοστό 55% επί του συνόλου της επένδυσης.
Η εταιρεία GREEN ALLIANCE S.A. αναλαμβάνει λοιπά ενεργειακά έργα με αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας
(εφαρμογές επιφανειακής γεωθερμίας – Ηλιακή ενέργεια κτλ).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Θωμάς Φερφύρης τηλ. 2310 531000 εσωτ. 108 κινητό: 6953004272 email: ferfyris@atlantisresearch.gr
Γρηγόρης Καλαμακίδης, τηλ. 2310531000, εσωτ. 107, Κινητό 6944914330, Email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
Άγγελος Μαγκλής , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, Κινητό 6944575665, Email: amanglis@atlantisresearch.gr

3. Επιτυχής διεξαγωγή workshop διαβούλευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το workshop διαβούλευσης που διοργανώθηκε από την Ατλαντίς
Συμβουλευτική Α.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου CIMULACT και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 01
Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Νεφέλη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το workshop είχε στόχο την διαβούλευση
των πολιτών για την διαμόρφωση των
πολιτικών της Ευρώπης για την Έρευνα και
την Καινοτομία!
Το έργο CIMULACT - ‘Citizen and MultiActor Consultation on Horizon 2020’–
στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της
Ευρωπαϊκής ατζέντας για την Έρευνα και
την Καινοτομία με τη συμμετοχή πολιτών
και ενδιαφερομένων μερών από 30 χώρες
στην πραγματική διαμόρφωση των δράσεων για Το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία,
το «Ορίζοντας 2020». Σε όλη την Ευρώπη πραγματοποιήθηκαν 30 παρόμοια workshops με τη συμμετοχή πάνω από
1.000 πολιτών και η Ελλάδα είναι υπερήφανη που είναι εταίρος σε αυτή την πρωτοβουλία.
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