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1) Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Κατατέθηκε στη βουλή προς συζήτηση και ψήφιση η
τροπολογία που αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Κατατέθηκε η τροπολογία που αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο µε σκοπό την ισχύ αυτού από την 1/1/2007.

Τα κυριότερα σηµεία των Αλλαγών σε σχέση µε τον υπάρχοντα νόµο είναι:
• Οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων γίνονται 2.
• Οι γεωγραφικές ζώνες από 6 γίνονται 3.
o Η ζώνη Α, µε τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (εκτός των βιοµηχανικών περιοχών και των νήσων αυτών που
µπαίνουν στην ζώνη Β)
o Η ζώνη Γ µε τους νοµούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής
Ελλάδας και νήσων Βορείου Αιγαίου.
o Η ζώνη Β µε όλες τις υπόλοιπες περιοχές
• Τα νέα ποσοστά των ενισχύσεων
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης:
Κατηγορία 1η Ζώνη Α
20%
Κατηγορία 1η Ζώνη Β
30%
Κατηγορία 1η Ζώνη Γ
40%
Κατηγορία 2η Ζώνη Α
15%
Κατηγορία 2η Ζώνη Β
25%
Κατηγορία 2η Ζώνη Γ
35%
Φορολογική απαλλαγή:
Κατηγορία 1η Ζώνη Α
Κατηγορία 1η Ζώνη Β
Κατηγορία 1η Ζώνη Γ
Κατηγορία 2η Ζώνη Α
Κατηγορία 2η Ζώνη Β
Κατηγορία 2η Ζώνη Γ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60%
100%
100%
50%
100%
100%

Στα παραπάνω ποσοστά δίνεται επιπλέον ενίσχυση 10% για µεσαίες και 20% για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα
(µεταποίηση) που αποκλείονταν από τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, τώρα επιχορηγούνται µε ποσοστό
έως 35%.
∆ίνεται η δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης έως 50% (από 30%) .
Η έναρξη των επενδυτικών δαπανών θα γίνεται µε ευθύνη του επενδυτή µετά από την χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιµότητας
η οποία εκδίδεται εντός 5 ηµερών και δεν δεσµεύει τον φορέα αξιολόγησης (αντί της έναρξης δαπανών από την κατάθεση
του φακέλου).
Κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης θα δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης του λειτουργικού κόστους µικρών νέων
επιχειρήσεων, έως και 5 έτη και έως και 2.000.000 ευρώ.
Ανεβαίνει από 8%, σε 10% το µέγιστο ποσοστό επί του προϋπολογισµού αµοιβών µελετών συµβούλων.
Βελτιώνονται οι όροι επιλεξιµότητας των ολοκληρωµένων πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων για τις µικρές και πολύ
µικρές επιχειρήσεις, ώστε ο χρόνος που έχει παρέλθει από την σύστασή του γίνεται 3 έτη (από 5 έτη) και το ελάχιστο
συνολικό κόστος που απαιτείται είναι 1.500.000 ευρώ (από 3.000.000 ευρώ) .
Μειώνεται το ποσοστό µέγιστης αιτιολογηµένης υπέρβασης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού από 15% σε 5%.
∆ίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης της αγοράς του γηπέδου για µικρές επιχειρήσεις και έως ποσοστού 10% επί του
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
Καταργείται η υποχρέωση µη µεταβολής της εταιρικής σύνθεσης µε την υποχρέωση ενηµέρωσης της αρµόδιας υπηρεσίας
ώστε εάν λόγω της αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης η εταιρεία παύει να είναι µικρή ή µεσαία, θα υποχρεούται να επιστρέψει
το σχετικό ποσό της ενίσχυσης.
Στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές προϋπόθεση επιλεξιµότητας είναι η κατοχή
άδεις παραγωγής (από άδεια εγκατάστασης).
Βελτιώνονται οι όροι της δυνατότητας αγοράς πάγιων στοιχείων ενεργητικού υπάρχουσας παραγωγικής µονάδας αρκεί η
µονάδα να έχει σταµατήσει και να αγοράζεται από ανεξάρτητο επενδυτή.
∆ιευκρινίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα επενδυτικά σχέδια ώστε να αφορούν την δηµιουργία νέας
µονάδας ή την επέκταση της υπάρχουσας µονάδας ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα
προϊόντα ή τέλος τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Η πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης
και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος
επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε την µεγαλύτερη

εξειδίκευση και την βαθύτερη πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού
Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
270.000.000 €, τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη λογισµικού, ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων, ίδρυση ή/και επέκταση
µεταποιητικών µονάδων, ίδρυση µονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών
υποδοµών, παροχής καινοτοµικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και πλήθος άλλων. Από αυτά όσα αξιολογήθηκαν έως τώρα έχουν
100% επιτυχία.
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του
τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος Μικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις παρουσιάζονται ενσωµατωµένες στο κείµενο της περίληψης του αναπτυξιακού νόµου . (οι
προσθήκες παρουσιάζονται µε έντονους πλάγιους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες, ενώ ότι καταργείται παρουσιάζεται µε
διαγραµµένους χαρακτήρες).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
• Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

2) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιταχύνονται οι κινήσεις
των υποψήφιων επενδυτών καθώς κατατέθηκε για ψήφιση στην βουλή η τροπολογία που
αφορά τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα καθώς αίρεται µια αβεβαιότητα σχετικά µε τα
ποσοστά επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόµου που θα ισχύει από την 1/1/2007
Η τροπολογία του Αναπτυξιακού Νόµου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή προβλέπει νέα
ποσοστά επιχορήγησης τα οποία είναι:
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης:
Ζώνη Α 20%,
Ζώνη Β 30%,
Ζώνη Γ 40%
Στα παραπάνω ποσοστά δίνεται επιπλέον ενίσχυση 10% για µεσαίες και 20% για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Η ζώνη Α περιέχει τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (εκτός των βιοµηχανικών περιοχών και των νήσων αυτών που
µπαίνουν στην ζώνη Β)
Η ζώνη Γ περιέχει τους νοµούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας
και νήσων Βορείου Αιγαίου.
Η ζώνη Β περιέχει όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
Αναλυτικά µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις ρυθµίσεις του Νόµου µε ενσωµατωµένες τις αλλαγές της προτεινόµενης
τροπολογίας στην περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

3) www.jobical.com!
Το www. Jobical .com προσέλκυσε στον πρώτο ενάµιση µήνα λειτουργίας του επιπλέον 4.000 νέα βιογραφικά στελεχών, ενώ
η επισκεψιµότητά του αγγίζει τα 2.000.000 hits και τους 19.000 µοναδικούς χρήστες το µήνα!
Για τους συχνούς χρήστες της υπηρεσίας, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας (λαµβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.
Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com
• Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησε το πρόγραµµα Εγνατία Πληροφορική για Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών.
Ξεκίνησε από την 4/12/06 και διαρκεί έως την 2/2/07 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τις ΜΜΕ πληροφορικής
που θα επενδύσουν αποκλειστικά σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Επιλέξιµες είναι οι µικρές επιχειρήσεις πληροφορικής για τις περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου, οι µικρές τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, και Νήσων Βορείου Αιγαίου, µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που
λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού.Oι γενικές
προϋποθέσεις συµµετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:
• να απασχολούν 0 - 50 εργαζόµενους (ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης
και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό τους σε περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
κατά την τελευταία πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση)
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το µέσο ετήσιο σύνολο ισολογισµού τριετίας τους, να κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000 €) έως δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
του κύκλου εργασιών αφορούν τις τρεις τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ' αυτών υπάρχουν)
• η ιδία συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του
συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης.
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Προµήθεια Εξοπλισµού: αφορά στην προµήθεια νέου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Προµήθεια Εφαρµογών Λογισµικού: αφορά στην προµήθεια των βασικών και συµπληρωµατικών εφαρµογών
τυποποιηµένου λογισµικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
• Παροχή Υπηρεσιών: περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε:
o να καταστούν λειτουργικές οι εφαρµογές λογισµικού της ενέργειας 2
o να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρµογών.
• Συνδροµές: Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κατηγορίας ενέργειας µπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδροµών σε
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες έως
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 €).
Ποσοστό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης: 50%
Για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδία κεφάλαια και
µεσοµακροπρόθεσµο Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό
δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό του είναι 25%.
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/12/06 έως 2/2/07.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: stratis@atlantisresearch.gr

5) Συνεχίζεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ µέσω των ΠΕΠ "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η πολυαναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των
Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και α' υλών εντός του
χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €),
εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα
αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας
(έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται
στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει
01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

6) Συνεχίζεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µέσω των ΠΕΠ "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η πολυαναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τους τουρισµού, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν βελτίωση, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων
τουριστικών καταλυµάτων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου ξενοδοχειακού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού,
αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και
εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας συστήµατα αυτοµατοποίησης,
δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ.
(ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%. Οι επενδυτικές
προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες που θα
πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

7) Συνεχίζεται το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στους κλάδους του ΛΟΙΠΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
µέσω των ΠΕΠ - "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η αναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες αφορούν
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των λοιπών κλάδων του τριτογενή τοµέα, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο
των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης, µεταφορικών µέσων διακίνησης
προϊόντων και α' υλών εντός του χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο
επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση
και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €),
δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

8) Ενεργά Προγράµµατα Επιχορήγησης Κ.Π. LEADER +
∆εκάδες µικρά προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER + µε κονδύλια του Γ' ΚΠΣ. Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ φροντίζει να παρουσιάσει ένα πίνακα όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά αυτά τα προγράµµατα. Στη
δεξιά στήλη του πίνακα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τη σχετική ιστοσελίδα προκήρυξης του κάθε προγράµµατος
ξεχωριστά. Εκεί µπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για την περιγραφή του προγράµµατος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης, τους αποδέκτες, την αναλυτική περιοχή εφαρµογής, το είδος και το ύψος της ενίσχυσης όπως επίσης και
τον αρµόδιο φορέα διαχείρισής του.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
•
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr

9) Παράταση έλαβε µέχρι τις 31 Ιανουαρίου το πρόγραµµα "Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια
Ανάπτυξης".
Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί ο σχεδιασµός προγραµµάτων για ενίσχυση των επιχειρήσεων χωρίς την παρέµβαση τους, µε
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η συµµετοχή τους και η απορρόφηση κονδυλίων, το Υπουργείο Οικονοµίας δίνει τη δυνατότητα
στις επιχειρήσεις να καταστρώσουν τα Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και µέσω των φορέων τους και των
συλλογικών τους οργάνων να σχεδιάσουν προγράµµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
Η φιλοδοξία είναι τα ΠΚΣΑ να αποτελέσουν µικρά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης µέσα στο πλαίσιο της ∆’ Προγραµµατικής
Περιόδου 2007 - 2013, τα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες της Περιφέρειας και της Γεωγραφικής Περιοχής από την οποία
προέρχονται και θα οδηγήσουν στην ενεργό συµµετοχή των επιχειρήσεων µέσω των συλλογικών τους οργάνων, των
επιµελητηρίων και των φορέων της περιοχής.
ΠΚΣΑ µπορούν να υποβάλλουν εταιρικά σχήµατα προερχόµενα από Μειονεκτικές Περιοχές (Ορεινές, Γεωργικές, Νησιωτικές) και
Αστικές περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτήρα µητροπολιτικών κέντρων. Το περιεχόµενο των Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν θα
πρέπει να έχει σαν κυρίαρχα στοιχεία τα παρακάτω:

•
•

την καινοτοµία όσον αφορά τις προτεινόµενες πράξεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους,

•

την επιδίωξη της συνεργασίας των δυνητικών εταίρων.

την επιδίωξη συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτική χρηµατοδότηση και οι οικονοµίες
κλίµακας,

Η ανάγκη σχεδιασµού των ΠΚΣΑ µε αντιπροσωπευτική συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων δηµιουργεί αυξηµένες
απαιτήσεις συνεργασιών µεταξύ τους και εντείνεται µε την πρόσφατη ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και την πρόθεση του ΥΠΟΙΟ για υποβολή
ολοκληρωµένων ΠΚΣΑ, η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης παρέτεινε την οριστική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων µέχρι την 31 Ιανουαρίου 2007.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ µε την πολύχρονη εµπειρία της στην καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ, στην ενίσχυση της
καινοτοµίας τους καθώς και στο σχεδιασµό της Στρατηγικής για την ενίσχυση της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηµατικότητας σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο είναι σε θέση να βοηθήσει τους φορείς να περιγράψουν τις ανάγκες
τους και να προτείνει ενέργειες ενίσχυσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων δράσεων το που θα αποτελέσουν τη βάση
προτεινόµενων ΠΚΣΑ. Τέλος, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως µέλος εταιρικών σχηµάτων είναι σε θέση να αναλάβει την
υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και να υποστηρίξει την υλοποίηση των ΚΠΣΑ διευκολύνοντας το έργο των φορέων.
Νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής η 31 Ιανουαρίου 2007.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggea.gr/globalgrants
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
•
Γιάννης Μουρατίδης, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 136, email:mouratidis@atlantisresearch.gr

10) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα "Ευφυών Θαλασσίων
Μεταφορών".
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα "Ευφυών Θαλασσίων Μεταφορών" έως την
23/01/2007.
Στο πρόγραµµα "ευφυείς θαλάσσιες µεταφορές", ενθαρρύνονται µε επιδότηση 40% - 50% οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας να προβούν σε επενδύσεις για τη δηµιουργία
εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών, µε
σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της
εµπορευµατικής ναυτιλίας και των λιµενικών υπηρεσιών, µέσω της υιοθέτησης των συστηµάτων ευφυών µεταφορών από
τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Τα οικονοµικά οφέλη για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις αναµένεται να προκύψουν είτε άµεσα, µε την απευθείας επιχειρησιακή
ενσωµάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στην καθηµερινή παραγωγική τους δραστηριότητα, είτε έµµεσα από τη
εµπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
Οι ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν σχετίζονται µε την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ενδεικτικά
µπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Ενηµέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραµµατισµένα δροµολόγια πλοίων, ώρες απόπλου / κατάπλου,
δυνατότητες συνδυασµού δροµολογίων και γενικά µέσων για την πραγµατοποίηση µετακινήσεων µεταξύ διαφορετικών
προελεύσεων και προορισµών στον επιθυµητό χρόνο κλπ.)
• Ενηµέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για τα προγραµµατισµένα και
έκτακτα δροµολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων, αλλαγή
προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναµική ενηµέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου / κατάπλου κλπ.)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων - πολίτη - τρίτων µερών
• Συνδυασµένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισµού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών, µε έµφαση στις θαλάσσιες
µεταφορές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του
λιµένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (διασύνδεση των λιµένων µε χερσαία δίκτυα).
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των
εννέα (9) µηνών από την έναρξη του έργου. Στις επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνεται το κόστος
των σηµαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν µια ολοκληρωµένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:
• επενδύσεις σε πάγια (προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρµογών
λειτουργικού και εξειδικευµένου λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας κλπ.) και
• σε άϋλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προµήθειας δεδοµένων, ενέργειες προώθησης / προβολής, παροχή
υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους, εκπόνηση µελετών σχετιζόµενων µε την Πρόταση και αναφερόµενων στο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου
κλπ.).
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενη πρόταση θα είναι ίσο µε:
• το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση,
• το 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µεσαία επιχείρηση.
O µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 € και ο ελάχιστος
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 300.000 €. Σε κάθε
περίπτωση, το ποσοστό της ιδίας συµµετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25%
του συνολικού προϋπολογισµού του έργου.
Η νέα προθεσµία υποβολής προτάσεων αναµένεται να ανακοινωθεί εντός των προσεχών ηµερών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του σχετικού προγράµµατος και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.etransport.gov.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

11) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή
Εντός του 2007 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του
τριτογενούς τοµέα, δηλαδή, στις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη σχεδιάζεται να αφορά σε συνολικό Προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 200Μ € για επενδυτικά σχέδια ύψους
10.000,00 € έως 200.000,00 €, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό
ίδρυση επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος
http://emporio.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

12) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II
Προσεχώς αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται εντός των επιλεγµένων ανά πρόγραµµα περιοχών, στις θεµατικές ενότητες Μεταποίηση,
Εµπόριο - Παροχή Υπηρεσιών και κατά περίπτωση στον Τουρισµό.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://urban.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

13) Αναµενόµενη
INTERREG III

προκήρυξη

ενίσχυσης

ΜΜΕ

µέσω

του

∆ιακρατικού

Προγράµµατος

Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ
INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006", "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία", "Πρόγραµµα
Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας".
Ειδικότερα, τα 3 προαναφερόµενα προγράµµατα, θα αφορούν τους παρακάτω νοµούς:
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας" : Νοµοί
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας.
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία" : Νοµοί Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας.
• ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006" : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νοµός Θεσσαλονίκης, Νοµός Σερρών.
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν εντός των επιλεγµένων ανά ΠΚΠ INTERREG III περιοχών.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται στα 25,51 Μ €, και θα αφορά σε επενδυτικά σχέδια ύψους από
10.000,00 € έως 200.000,00 € υφιστάµενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες
Μεταποίησης, Τουρισµός, Εµπόριο και Παροχή Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά:
• Μέσο Κύκλο Εργασιών ή Σύνολο Ενεργητικού από 10.000,00 € - 10.000.000,00 €.
• Απασχολούµενο Προσωπικό από 0 - 50 άτοµα.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://interreg.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

14) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013

από

την

Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

µέσω

του

Η ευρωπαϊκή επιτροπή προδηµοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που ακολουθούν. Η παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ενιαίου πολυετούς
προγράµµατος για τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα του πολιτισµού για την περίοδο 2007 – 2013.
Στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους που να
βασίζεται σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δηµιουργών, των
πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών οργανισµών στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα στρέφεται
προς µια διεπιστηµονική/διατοµική προσέγγιση και στοχεύει στην προώθηση µιας αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ των
πολιτιστικών φορέων, ενθαρρύνοντας τα σχέδια διατοµικής συνεργασίας.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη οπτικοαουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:
Α. ΠΟΛΥΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 27,5 εκ. ευρώ για τον Α τοµέα µε µέγιστη επιδότηση το 50%, σε 1,5 εκ ευρώ για τον Β τοµέα
µε κοινοτική επιδότηση που δε θα ξεπεράσει τα 60.000 ευρώ για κάθε ένα σχέδιο λογοτεχνικής µετάφρασης και θα καλύψει το
100% των µεταφραστικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές δε θα ξεπεράσουν το 50% των συνολικών
επιχειρηµατικών δαπανών και σε 200.000 ευρώ για τον Γ τοµέα µε µέγιστη επιδότηση 60%.
Οι φάκελοι υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου
2007.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες
στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων - φακέλων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να
συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος ή στο site
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

15) Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο - ΕΤΑ (FP7): Προοπτικές συµµετοχής και υποστήριξης ΜΜΕ
Σηµαντικά ποσά θα διατεθούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την περίοδο 2007 - 2013 µέσω του 7ου Προγράµµατος
Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ).
Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής ΜΜΕ σε όλες τις δράσεις του 7ου ΠΠ, που καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος θεµατικών ενοτήτων µε
ερευνητικό και µη χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να ενισχύσει την συµµετοχή των ΜΜΕ στις ερευνητικές
δραστηριότητες παρέχει βελτιωµένες και απλοποιηµένες διαδικασίες χρηµατοδότησης και διαχείρισης καθώς και αυξηµένη
ευελιξία στην επιλογή της κατάλληλης µεθόδου χρηµατοδότησης σε σχέση µε το 6ο ΠΠ, η οποία µπορεί να καλύψει µέχρι και
75% των δαπανών τους.
Επιπλέον, για καινοτόµες ΜΜΕ (έρευνα αιχµής) προβλέπεται έως και 100% κάλυψη των δαπανών και χωρίς να απαιτείται
συνεργασία, µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ERC). Συγκεκριµένα, µέσω της ύπαρξης συγκεκριµένης δράσης για
έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ και οµάδων ΜΜΕ, ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ ΜΜΕ και η υποστήριξη τους για την
ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε κοινά προβλήµατα πολλών ΜΜΕ σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς τοµείς.
Οι πρώτες διακηρύξεις για υποβολή µελετών/προτάσεων στα πλαίσια του 7ου ΠΠ αναµένονται στις αρχές του 2007.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου και ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που
σχετίζονται µε την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας των ΜΜΕ, ενώ τα έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της
εκπαιδεύονται για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η έγκαιρη επαφή µε τα εξειδικευµένα στελέχη
της Ατλαντίς µπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα κατάλληλα εργαλεία για την λήψη χρηµατοδότησης µέσω των δύο
νέων προγραµµάτων. Για καλύτερη κατανόηση του προγράµµατος και ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την
εταιρεία σας απαιτείται η ενδελεχής συζήτηση µαζί µας. Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή µαζί µας ώστε να µπορέσουµε να
χαράξουµε από κοινού τη στρατηγική αξιοποίησης του 7ου ΠΠ -ΕΤΑ.
Σας προτείνουµε να εκµεταλλευθείτε τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από την σύναψη Συµβολαίου
Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ειδικά προετοιµασµένου σύµφωνα µε τα πλαίσια
του 7ο ΠΠ (νέο προϊόν).
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

16) Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο
του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας (FP7)
Έδαφος κερδίζει η καθιέρωση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε χρήση συµβολαίου
στρατηγικής συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις - πελάτες µας, έχοντας αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µορφής
συνεργασίας και µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών που προσφέρουν ο Αναπτυξιακός Νόµος, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνουν στη ζήτηση
του συγκεκριµένου µοντέλου εργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τα παραπάνω οφέλη αυτά είναι µεταξύ άλλων τα
εξής :
• Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
• Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και «τριβή» µε κάθε νέο
σύµβουλο.
• ∆ιασφάλιση της νοµικής ευθύνης των διοικητικών συµβουλίων εισηγµένων εταιρειών µε το συγκεκριµένο τρόπο που
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραµµάτων,
• Το καλύτερο οικονοµικό πακέτο της αγοράς και πληρωµή µε την έγκριση των προγραµµάτων κατά προτεραιότητα,
αντιµετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύστασή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών
ευρωπαϊκών έργων κ.ά.
Παρακαλώ πολύ εάν ενδιαφέρεστε για στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας απευθυνθείτε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

17) Θεσµοθέτηση νέας χρηµατιστηριακής αγοράς για µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Σύµφωνα µε νεότερα δηµοσιεύµατα σχετικά µε τη δηµιουργία της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
θα ισχύουν τα παρακάτω βασικά σηµεία λειτουργίας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια των εταιρειών προς εισαγωγή ενδέχεται να ανέρχονται κατ' ελάχιστο στα 500.000,00 Ευρώ.
Ενδεχόµενα θα ισχύουν ανεξάρτητα και απεριόριστα όρια διαπραγµάτευσης για τις µετοχές της συγκεκριµένης κατηγορίας,
κάτι που σηµαίνει ότι δεν θα υφίσταται το limit up και το limit down για τις µετοχές της εν λόγω αγοράς.
Στις προϋποθέσεις εισαγωγής θα είναι απαραίτητη η διάρκεια των δύο ετών για µία εταιρεία, ενώ η κερδοφορία δεν αποτελεί
κριτήριο εισόδου.
Οι οικονοµικές καταστάσεις θα δηµοσιεύονται στον γραπτό Τύπο για τη 12µηνη χρήση και θα είναι ελεγµένες από ορκωτό
ελεγκτή. Οι υπόλοιπες τριµηνιαίες λογιστικές καταστάσεις θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου.
Η διακίνηση των µετοχών θα διαρκεί δύο ώρες και θα γίνεται στην αρχή των συνεδριάσεων της Σοφοκλέους.
Για την εισαγωγή εταιρείας στη συγκεκριµένη αγορά θα απαιτείται µικρή διασπορά των µετοχών, ενώ αν το ποσό της έκδοσης
δεν ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ δεν θα απαιτείται δηµόσια εγγραφή αλλά µόνο συνδυασµένη προσφορά µετοχών.
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν θα είναι υποχρεωτικά.
Οι προς εισαγωγή κινητές αξίες πρέπει να είναι: α) µεταβιβάσιµες, β) ελεύθερα διακινούµενες και γ) να µπορούν να
καταχωρισθούν σε αποθετήριο / εκκαθαριστικό οίκο.
Οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται όπως και αυτές των οργανωµένων αγορών.
Η ενηµέρωση για σηµαντικά γεγονότα των εταιρειών και σηµαντικές µεταβολές ποσοστών θα υπάρχει, αλλά θα είναι πιο
ελαστικές οι προϋποθέσεις, ανάλογα µε τη σπουδαιότητα.
Η εταιρεία πρέπει να ακολουθεί επαρκείς διαδικασίες για τη δηµοσίευση οικονοµικών στοιχείων.
Ειδικός διαπραγµατευτής θα υπάρχει µόνο αν γίνει δηµόσια προσφορά άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, άλλως πληροφοριακό
έντυπο, το περιεχόµενο του οποίου δεν εγκρίνεται.
Η εποπτεία θα ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της ιδιότητάς της ως αρχής αρµόδιας για τη διασφάλιση
της οµαλής λειτουργίας των αγορών και ιδιαίτερα των νόµων για την κατάχρηση της αγοράς και τις δηµόσιες προτάσεις.
Θα υπάρχει αξιολόγηση καταλληλότητας για την είσοδο στη νέα αγορά µιας εταιρείας, µέσω διευρυµένης επιτροπής, ώστε να
περιορίζονται πιθανές αρνητικές εξελίξεις.
Λόγω των παρεκκλίσεων και της ελαστικότερης εφαρµογής ορισµένων υποχρεώσεων της νοµοθεσίας, η αγορά θα διακρίνεται
από µεγάλο ρίσκο, το οποίο θα αντισταθµίζεται από την ύπαρξη ειδικού συµβούλου (sponsor).

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη µακροχρόνια ενασχόλησή της µε την επιχειρηµατική
κοινότητα, είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες συµβουλευτικές υπηρεσίες ούτως ώστε να παρουσιάσει σε κάθε
ενδιαφερόµενη µικροµεσαία επιχείρηση τις διαφαινόµενες προοπτικές αναφορικά µε την εισαγωγή της στη νέα χρηµατιστηριακή
αγορά. Η γνώση και η εµπειρία των στελεχών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εγγυάται την παροχή της απαραίτητης
πληροφόρησης, η οποία περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά την παρουσίαση των απαραίτητων προϋποθέσεων
εισαγωγής, ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan), διάγνωση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

18) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πως αναµένεται να δίνονται
οι Άδειες Παραγωγής στα νησιά και στις κορεσµένες περιοχές;
Σύµφωνα µε τον νέο σχέδιο κανονισµού αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές που δόθηκε από την
ΡΑΕ σε δηµόσια διαβούλευση έως την 11/12/2006, δίνεται σαφής προτεραιότητα στις επενδύσεις που δεν απαιτούν άδεια
παραγωγής, δηλαδή σε αυτές που είναι κάτω από 150KW όταν αναφερόµαστε στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα.
Ο νέος κανονισµός προβλέπει πως η ΡΑΕ θα ανακοινώνει το περιθώριο ισχύος για τις περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο. Μετά την
ανακοίνωση η ΡΑΕ θα δίνει µια προθεσµία υποβολής αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής τουλάχιστον τριάντα
ηµερών. Μετά την συλλογή των αιτήσεων θα γίνεται επιµερισµός της ισχύος µεταξύ των ανωτέρω αιτήσεων, και εφόσον δεν
καλύπτεται το περιθώριο ισχύος η ΡΑΕ θα εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης την κάλυψη του µε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Άδειας Παραγωγής. Στην πρόσκληση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες για την διαδικασία υποβολής αυτών καθώς και η προθεσµία υποβολής αυτών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

19) Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Επιχορηγούνται οι µεταποιητικές επιχειρήσεις των Νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης µε ποσοστό επιχορήγησης έως και 35%.
Σύµφωνα µε την τροπολογία του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 που κατατέθηκε πρόσφατα στην Βουλή, δίνεται πλέον η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις µεταποίησης των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια για επιχορήγηση µε ποσοστό
35% για µικρές επιχειρήσεις, 25% για µεσαίες επιχειρήσεις και 15% για µεγάλες επιχειρήσεις.
Τα ποσοστά αυτά καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των κριτηρίων του κατά κεφαλή
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) του ποσοστού ενεργείας και της γεωγραφικής θέσης των αντίστοιχων περιοχών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης και
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει πλήθος επενδυτικών
σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας - από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έως την Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου - για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε την µεγαλύτερη εξειδίκευση και την βαθύτερη
πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
270.000.000 €, τα οποία αφορούσαν ανάπτυξη λογισµικού, ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων, ίδρυση ή/και επέκταση µεταποιητικών
µονάδων, ίδρυση µονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών, παροχής
καινοτοµικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και πλήθος άλλων. Από αυτά όσα αξιολογήθηκαν έως τώρα έχουν 100% επιτυχία.
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του τουρισµού και
της παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος Μικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 σχετικά µε τις επιχειρήσεις µεταποίησης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
• Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

20) Πραγµατοποιήθηκε το 1ο Πανευρωπαϊκό Workshop του Gate2Start.
Σηµαντικό ενδιαφέρον και θετικά σχόλια συγκέντρωσε το 1ο Πανευρωπαϊκό Workshop του έργου Gate2Start που
πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι (Φιλανδία) στις 23 Νοεµβρίου 2006, στο πλαίσιο του IST Event 2006. Το workshop µε τίτλο:
“GATE2START: HELPING ENSURE THAT ICTS CONTRIBUTE TO AN INNOVATIVE EUROPE”, είχε ως βασικό αντικείµενο την
παρουσίαση ενός πιο αποτελεσµατικού τρόπου µετατροπής της έρευνας σε καινοτόµο και βιώσιµο προϊόν, και διοργανώθηκε από
την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία αποτελεί και τον συντονιστή εταίρο του έργου.
Το έργο Gate2Start χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. και προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της αποτυχηµένης
εµπορευµατοποίησης µεγάλου µέρους των αποτελεσµάτων της εφαρµοσµένης έρευνας, προωθώντας ένα νέο
µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο από το σηµείο της σύλληψης της ερευνητικής ιδέας ο κάτοχος πέρα από τεχνικά
θέµατα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη επιχειρηµατικούς παράγοντες και παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν και
καθορίζουν την εµπορική πορεία του προϊόντος που θα προκύψει.
Μεταξύ των επόµενων ενεργειών που στόχο έχουν τη διάδοση και εφαρµογή του παραπάνω µοντέλου στον κλάδο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συµπεριλαµβάνονται: η διοργάνωση σεµιναρίων παρουσίασης των
εργαλείων της µεθοδολογίας που θα έχουν σα στόχο να εκπαιδεύσουν τους ερευνητές και τους µελλοντικούς
επιχειρηµατίες στα ζητήµατα επιχειρηµατικού πνεύµατος και αγοράς, η παροχή προσωπικής προγύµνασης σε
συγκεκριµένο αριθµό ερευνητών και επιχειρηµατιών και η διοργάνωση οµάδων συζήτησης και δηµιουργία τοπικών
δικτύων που θα περιλαµβάνουν βασικούς παράγοντες του χώρου της καινοτοµίας (ερευνητές, επενδυτές,
επιχειρηµατίες κλπ). Οι δράσεις θα πραγµατοποιηθούν από τους 6 εταίρους του έργου σε 5 περιοχές της Ευρώπης
(Ελλάδα, Γερµανία, Βέλγιο, Τσεχία, Αγγλία).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο, καθώς και για το πως µπορούν να επωφεληθούν ερευνητές,
επιχειρηµατίες, MME και επενδυτές από τις δράσεις του µπορείτε να επισκεφτείτε το site του Europe Innova:
http://www.europe-innova.org/ , ή το site: http://www.atlantisresearch.gr/ ή να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
•
Καρακασίδου Κατερίνα, τηλ.2310531000 εσωτ.121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr
•
Μαγκλής Άγγελος, τηλ. 2310 531000 εσωτ.108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

