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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 ∆ελτίου.
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
[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu]
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΟΝ∆ΙΝΟ: OVERSEAS HOUSE,, 66-68 HIGH ROAD , BUSHEY HEATH, HERTORDSHIRE, WD23 1GG, TEL +44 20 3026 6809, email: info@ancapital.co.uk
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η 10, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΚ 301 00, ΤΗΛ. 26410 44010, FAX: 26410 39001, email: info@agrinio@atlantisresearch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ : ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 28, ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ, ΛΑΜΙΑ ΤΚ 35100, ΤΗΛ. 22310 23270, FAX 22310 23737, email: infocg@atlantisresearch.gr
ΧΑΛΚ∆ΙΑ: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ & ΙΣΑΙΟΥ, ΧΑΛΚΙ∆Α, ΕΥΒΟΙΑ ΤΚ 34 100, ΤΗΛ. 2221-550826
ENGINEERING: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr

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.

(Νέο) Μήνυμα Εκδότη

Αγαπητοί Φίλοι,
Το 2013 αποχωρεί με δυσμενείς εντυπώσεις στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αδυνατεί ακόμη
να στηρίξει την επιχειρηματική ανάκαμψη, το ελληνικό δημόσιο δυσκολεύεται να περιορίσει σημαντικά το κόστος λειτουργίας του και
να προβεί στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, ενώ σχεδόν ανά 2 μήνες ψηφίζονται νέες φορολογικές και ασφαλιστικές
τροποποιήσεις στο ισχύον πλαίσιο.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κύριο ένα ζητούμενο από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι το σταθερό πλαίσιο
αναφοράς γιατί μόνο αυτό μπορεί να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Παράλληλα, απαιτείται εφαρμογή ισονομίας διότι δεν είναι δυνατόν
όταν ο ιδιώτης δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κράτος να διώκεται ποινικά και από την άλλη πλευρά να
μην υπάρχει καμία επίπτωση προς τους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης όταν εκείνοι δεν αποδίδουν τις οποιεσδήποτε οφειλές τους
προς τους έλληνες επιχειρηματίες και πολίτες.
Το 2014 πνέει ήδη μία αισιοδοξία στους μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας, οι επιχειρήσεις όμως θα γευτούν τους καρπούς της
ανάπτυξης μόνο επιλεκτικά. Το βάρος θα πέσει σε εκείνες που θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, καινοτόμες,
εξωστρεφείς και να κινηθούν σε σημαντικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς με ιδία κεφάλαια.
Παράλληλα, ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί ένα νέο κύμα επιχειρήσεων που ξεπηδάει σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας
και που οι πρώτες ενδείξεις δημιουργούν ιδιαίτερη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Οι νέοι επιχειρηματίες
αποδεικνύεται ότι είναι έτοιμοι να "ακούσουν", να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά το οικοσύστημά τους και να ακολουθήσουν νέα πιο
υγιή μοντέλα επιχειρηματικότητας. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι πάντα κοντά σας και αφοσιωμένη στους πελάτες της για να σας
βοηθήσει σε κάθε προσπάθεια και βήμα στην επιχειρηματική σας πορεία.
Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μας μία νέα χρονιά με υγεία, χαρές, δημιουργικότητα, αισιοδοξία και επίτευξη στόχων σε όλους
τους επιχειρηματικούς σας τομείς.
Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος
Άγγελος Μαγκλής

2.

(Νέο) Μέτρο 123Α για Μεταποίηση & Εμπορία
Γεωργικών Προϊόντων

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ
η
30787/Β΄/04-12-2013) η ΚΥΑ καθώς και η σχετική 3 πρόσκληση του προγράμματος που καθορίζουν την διαδικασία υπαγωγής
αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων από 30/12/2013 και μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισμού, στο Μέτρο 123Α « ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι είναι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση, (όταν
από τη μεταποίησή τους προκύπτει γεωργικό προϊόν), καθώς και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να
υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
Ήτοι τομείς που επιχορηγούνται είναι:
Του Κρέατος
Του Γάλατος
Αυγά – Πουλερικά
Διάφορα Ζώα – Μέλι
Διάφορα Ζώα - Σηροτροφία
Δημητριακά
Ελαιούχα Προϊόντα
Οίνος
Οπωροκηπευτικά (εμπορία, μεταποίηση, επιτραπέζια ελιά, γεώμηλα)
Άνθη
Ζωοτροφές
Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων με προϋποθέσεις κατά τομέα και να
έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000€ και μέγιστο 10.000.000€ .
Το πρόγραμμα ενισχύει σχεδόν όλων των ειδών τις δαπάνες με το ποσοστό της ενίσχυσης να διαφοροποιείται ανάλογα με το
μέγεθος και την γεωγραφική θέση της επένδυσης και να κυμαίνεται με ελάχιστο το 20%, (μεγάλες επιχειρήσεις στην Στερεά
Ελλάδα) και μέγιστο το 65%, (ΜΜΕ επιχειρήσεις σε Νησιά του Αιγαίου εκτός Κρήτης και Εύβοιας).
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Υπ. επικοινωνίας :
Νικόλαος Δάλλας , τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464 , email dallas@atlantisresearch.gr

3.

(Νέο) Αιολικά Πάρκα - Επενδυτικός Ν.3908/2011 (ενεργό)
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2013 θα τύχουν επιχορήγησης κεφαλαίου. Από 1/1/2014 οι υποβληθείσες προτάσεις
θα έχουν δικαίωμα μόνο για φορολογική απαλλαγή.
Μεταβολή των ποσοστών επιχορηγήσεων θα έχουν τα επενδυτικά έργα μετά την 1/7/2014, λόγω της αλλαγής του Χάρτη
Περιφερειακών ενισχύσεων. Τα επίπεδα ενίσχυσης (εντάσεις) ενδέχεται να μεταβληθούν, εκτιμάται ότι πολλά από τα ανώτατα
ποσοστά ενίσχυσης θα παραμείνουν αμετάβλητα για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ για τις λοιπές ενισχυόμενες
περιοχές οι μεταβολές δεν θα ξεπεράσουν τις 5 εκατοστιαίες μονάδες.
Ανακοινώθηκε για το έτος 2013 ο προϋπολογισμός επιχορήγησης και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης των γενικών
επενδυτικών σχεδίων που συγκεντρωτικά κατά κατηγορίες είναι:
Τεχνολογικής Ανάπτυξης 100 εκ. ευρώ (για όλο το έτος).
Περιφερειακής Συνοχής 300 εκ. ευρώ, (200 εκ. για το α’ εξάμηνο & 100 εκ. για το β’)
Γενικής Επιχειρηματικότητας 500 εκ. ευρώ (300 εκ. για το α’ εξάμηνο & 200 εκ. για το β’)
Όσο αφορά το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε ένα
δισεκατομμύριο επτακόσια εκατομμύρια ευρώ (1.700.000.000 €), από τα οποία τα επτακόσια εκατομμύρια ευρώ
(700.000.000 €) καθορίζονται για την ενίσχυση των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων .
Υπενθυμίζεται επίσης, στους επενδυτές που θέλουν να υποβάλλουν τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
επενδυτικού τους σχεδίου, ότι κατά την υποβολή της τροποποίησης πρέπει να συνυποβάλλεται και παράβολο αξίας του 1/3
καταβληθέντος παραβόλου κατά την αρχική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

Υπ. επικοινωνίας :
Χρήστος Γράψας ,τηλ. 2310531000 (εσωτ. 140) , email grapsas@atlantisresearch.gr

4.

(Νέο) Ίδρυση νέας θυγατρικής στο Λονδίνο από την
Ατλαντίς Συμβουλευτική

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική σε συνεργασία με την εταιρεία Neovent Ltd του Λονδίνου ίδρυσε νέα θυγατρική εταιρεία με έδρα το
Λονδίνο την Atlantis Neovent Capital (www.ancapital.co.uk) με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη των πελατών της στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα σχετικά με την άντληση κεφαλαίων από venture capital, corporate funds, τη διαμόρφωση στρατηγικής διεθνοποίησης,
την προετοιμασία εισόδου σε νέες αγορές και χρηματιστήρια του εξωτερικού καθώς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών
πιθανών εξαγορών.
H Atlantis Neovent Capital υποστηρίζει εταιρείες ανεξαρτήτου μεγέθους στην προσπάθεια δημιουργίας του κατάλληλου
επιχειρηματικού σχεδίου, της επιχειρηματικής στρατηγικής, του εξαγωγικού marketing και της απόκτησης investment readiness ώστε
να μπορέσουν να αναπτυχθούν τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και να αντλήσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια από τις κατάλληλες πηγές
χρηματοδότησης (business angels, seed, start-up & venture capital funds or corporate funds).
Παράλληλα η εταιρεία δύναται να υποστηρίξει μεγάλες ελληνικές εταιρείες οι οποίες είναι σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή
και επιθυμούν είτε κάποια συγχώνευση ή εξαγορά ή προετοιμασία για είσοδο σε διεθνή χρηματιστήρια, καθώς και να ιδρύσουν
θυγατρικές εταιρείες ακόμη και με παραγωγικό χαρακτήρα σε χώρες του εξωτερικού, τόσο εντός Ευρώπης όσο και στην Ασία και
Αμερική. Η ιδιαίτερα έμπειρη και διεθνής ομάδα στελεχών της Αtlantis Neovent Capital μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά
παρέχοντας τις πιο πάνω υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων στελεχώνεται από τον κ. Άγγελο Μαγκλή, τον κ. Σωκράτη Πλούσσα, και τον κ.
Ανέστη Καρβουνίδη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η παραπάνω ομάδα πέρα από τη διεθνή εμπειρία της σε στρατηγική, επιχειρηματικά
σχέδια και χρηματοδοτήσεις εταιρειών έχει εμπειρία και πολλές επιτυχίες τόσο σε μικρές start-up εταιρείες με χαρακτηριστικά της
γαζέλας όσο και σε μεγάλες εταιρείες με αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών.
Στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης και της χωρίς σύνορα αγορά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία εταιρεία να μπορεί να έχει
αφοσιωμένους σε αυτή συμβούλους οι οποίοι δύναται να την βοηθήσουν στην ανάπτυξή της, τη διεθνοποίησή της, στην
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της καθώς και στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για exit και cash-out των μετόχων
της.
Υπ. Επικοινωνίας:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108,, κινητό 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Ανέστης Καρβουνίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κινητό 6942 951614, email karvounidis@atlantisresearch.gr
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(Νέο) Η ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο δίκτυο
Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Ο νέος ATLANTIS Certified Partner εδρεύει στην Χαλκίδα και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην περιοχή της Χαλκίδας.
Με τη συνεργασία αυτή η ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εντάσσεται στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. όπου με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών και της διοίκησης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους προσφέροντας στους πελάτες τους την εγγύηση της ποιότητα των
υπηρεσιών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. καθώς και την διευρυμένη ποικιλία των προϊόντων/υπηρεσιών της.
Η εταιρεία ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. , έχει τα γραφεία της στην Χαλκίδα, στην οδό Τραπεζουντίου & Ισαίου με υπεύθυνο τον κ.
Λειβαδίτη Γεώργιο και τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-550826
Η ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την ένταξή της στο δίκτυο των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, ISO I4001:2004/EMAS,ΕΛΤΟ1801/OHSAS/8001 κ.ά)
Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α.
Εύρεση στρατηγικών συνεργατών στις επιχειρήσεις.
Προετοιμασία έργων ανάπτυξης για λογαριασμό Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (π.χ. Ψηφιακή Σύγκληςη,
Εξοικονόμηση Ενέργειας κλπ)
Οι δύο εταιρείες μέσα από αυτή τη συνεργασία τους σκοπεύουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό
πελατών στην περιοχή που δραστηριοποιείται η ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας τη διεισδυτικότητά της στον τοπικό
επιχειρηματικό κόσμο και της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορούν
να επικοινωνήσουν με τον Εμπορικό Διευθυντή του Ομίλου κ. Μιχάλη Κανταρτζόπουλο τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κινητό 6944
600830, email : m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr
ATLANTIS CERTIFIED PARTNER :
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. , Τραπεζουντίου & Ισαίου , Χαλκίδα, Εύβοια τηλ. 2221-550826

08/2011
6.

(Νέο) Επενδυτικά Προγράμματα, Ειδήσεις

1. Δράση (ΙΙ) ΕΣΠΑ/ΠΕΠ (σε υλοποίηση):

Ολοκληρώθηκε η αποστολή σταδιακά και κατά περιφέρεια των ενημερωτικών επιστολών μη έγκρισης των επενδυτικών
προγραμμάτων, οπότε θα πρέπει να γίνουν και αντίστοιχα αιτήματα θεραπείας από τους επενδυτές όπου αυτοί κρίνουν ότι αδικούνται.
Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας των επενδυτών που απορρίφθηκαν οι προτάσεις τους.
Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος και οι εταίροι του διοργανώνουν, κατά περιοχές, εκδηλώσεις ενημέρωσης
των επενδυτών ξεκινώντας από τους δυνητικούς, προκειμένου να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που
έχουν μέχρι την 28 Φεβ 2014 , καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
Έτσι οι δυνητικοί επενδυτές ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου ώστε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των 2,5 μηνών να
εξασφαλίσουν δάνειο ίσο με το 20% του έργου ή να υλοποιήσουν, τιμολογήσουν και εξοφλήσουν το 30% από το έργο αυτό.
Ήδη τραπεζικά ιδρύματα εκπονούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την διευκόλυνση των επενδυτών στην έκδοση εγγυητικών
επιστολών καθώς και στην χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης.
Οι επενδυτές καλό είναι να σχεδιάσουν τις κινήσεις τους με την βοήθεια των συμβούλων τους ώστε να αξιοποιήσουν προς όφελος
της επένδυσης και του έργου κάθε διατιθέμενο πόρο χωρίς βέβαια αυτό να κινδυνεύσει.
Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα έντυπα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης, αιτημάτων επαλήθευσης (πιστοποίησης) δαπανών και
δανείου, καθώς και χρήσιμες Οδηγίες υποβολής τους.
Η διαδικασία υποβολής τους στην παρούσα φάση γίνεται έξω-συστημικά μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τη ΜΟΔ Α.Ε. Εκτιμάται ότι η ΜΟΔ θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2014.

2.

Εξωστρέφεια (ΙΙ) (σε αξιολόγηση):
Η Αξιολόγηση του προγράμματος βρίσκεται σε εξέλιξη
Ανακοινώθηκε ότι συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος, με υπουργική απόφαση σύμφωνα με τον αντίστοιχο
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οδηγό.
Όπως φαίνεται δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην εξέλιξη της διαδικασίας.

3.

Ελλάδα – Ισραήλ (σε αξιολόγηση):
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 7 Νοε 2013.
Δεν υπάρχουν προς στιγμή σχετικές ανακοινώσεις από τον διαχειριστή του προγράμματος.

4.

ICT4GROWTH (σε υλοποίηση):
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το πρόγραμμα βρίσκεται σε υλοποίηση.
Εκκρεμούν οι αξιολογήσεις των αιτημάτων θεραπείας.
Εκκρεμούν τα αποτελέσματα για τους επιλαχόντες.

5..

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (ενεργό):
Συνεχίζονται οι υποβολές, στις Τράπεζες των αιτήσεων για το δανειακό πρόγραμμα.
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 31.12.2014 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός
του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.
Οι υποβληθείσες προτάσεις αξιολογούνται στην παρούσα φάση.

6..

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.
Αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα αξιολόγησης

7.

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.

8.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ( ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 13/01/2014)
Το πρόγραμμα παρατάθηκε 30 μήνες από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Ένταξης δηλαδή έως τις 13/01/2014.
Αίτημα 6μηνης παράτασης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (δηλαδή έως
13/01/2014) και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί (εξοφλημένες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών) το 30% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Αιτήματα παράτασης που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί πριν την ημερομηνία της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, δεν έχουν
ισχύ. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν στον φορέα μας με σφραγίδα της επιχείρησης και
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου χωρίς άλλα δικαιολογητικά.
Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν εγκριθεί για αίτημα παράτασης πρέπει μέχρι την 13/01/2014 πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα
τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης (13/01/2014) αφορά τόσο στην υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου (έκδοση παραστατικών, πραγματοποίηση πληρωμών, έκδοση αδείας λειτουργίας με τον εξοπλισμό του προγράμματος κλπ)
όσο και στην υποβολή (ηλεκτρονικά) τελικού αιτήματος ελέγχου από την επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πιστοποιηθεί και επιχορηγηθεί για ενδιάμεσο έλεγχο αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους
ακόμη, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα παράτασης.
Η λήψη της παράτασης θεωρείται απαραίτητη ακόμα και για έργα τα οποία θα έχουν υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου έως την
13/01/2014, και αυτό γιατί μπορεί να προκύψουν προβλήματα που να επιλυθούν στην πορεία και πιθανόν να παρατείνουν το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, πέραν της 13/01/2014.
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Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλλει αίτημα ελέγχου ή παράτασης πρέπει άμεσα και το αργότερο έως τις
13/01/2014 να προχωρήσουν σε αίτημα παράτασης, εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 30% των εγκεκριμένων δαπανών του
έργου τους.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση υλοποίησης του έργου από κάποια επιχείρηση θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα
παραίτησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

9. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (σε υλοποίηση).
Τροποποιήθηκε για άλλη μια φορά ο οδηγός του Προγράμματος ''Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων'' του ΕΣΠΑ 2007-2013
με ημερομηνία 03 /12/2013.
Τα θέματα που διαπραγματεύεται η νέα τροποποίηση αφορούν κυρίως :
Σε νεοπροσλαμβανόμενες εγκύους
Στη συστέγαση των επιχειρήσεων και το ορισμό μη επιτρέποντας ουσιαστικά την συστέγαση επιχειρήσεων.
Την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου όπου, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του τελευταίου
παραστατικού αποπληρωμής της πράξης, η οποία θα πρέπει να είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία Απόφασης Ένταξης της
πράξης και όχι πέραν από τις 30.06.2015.
Όπως επίσης και μια σειρά άλλων αλλαγών που αφορούν τις δαπάνες της επένδυσης
Την τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου .

10. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΕΠΕ
Οριστικοποιήθηκαν οι προτάσεις που τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και την πληρότητα των δικαιολογητικών
προκειμένου ώστε να ξεκινήσει η αξιολόγησή τους.

11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

I.

ΝΕΟ ΕΣΠΑ:
Παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή Χατζιδάκη το νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020 με κύριους άξονες την Προστιθέμενη
Αξία, την Καινοτομία και την Απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό θα έχει τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα που θα
είναι:
1. Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
2. Η μεταρρύθμιση του Δημοσίου.
3. Το περιβάλλον
4. Η Εκπαίδευση – Κατάρτιση και Απασχόληση.
Όσο αφορά στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» φαίνεται ότι οι Κλάδοι που θα τύχουν
προτεραιότητας είναι :
1. Τουρισμός
2. Αγροτοδιατροφικός τομέας.
3. Logistics.
4. Περιβαλλοντική βιομηχανία
5. Ο τομέας της υγείας
6. Τουρισμός υγείας
7. Η παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας,
8. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
9. Οι δημιουργικές βιομηχανίες

Η χρηματοδότηση θα είναι εμπροσθοβαρής , η Κοινοτική συμμετοχή θα είναι 20,8 δις , ενώ κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πρόγραμμα.
Ειπώθηκε επίσης ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών για το καινούργιο ΕΣΠΑ θα είναι η 1/1/2014, ανεξαρτήτως του χρόνου εγκρίσεως των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με μόνη προϋπόθεση την ένταξή τους, στη συνέχεια, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

II.

Παράταση ισχύος Καν. (ΕΚ) 800/2008:
Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιείται η διάρκεια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 800/2008, καθώς παρατείνεται
έως τις 30 Ιουνίου 2014.

III.

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης εντεταγμένων έργων και απλοποιήσεις υλοποίησης του προγράμματος «Νέα
Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ .
Δίνεται παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εντεταγμένων έργων στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ, ενώ γίνονται σημαντικές απλοποιήσεις στον Οδηγό του προγράμματος για την επιτάχυνση
των διαδικασιών ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων έργων.
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7.

(Νέο) Ο Επενδυτικός Νόμος 3908/2011 Α’ Εξάμηνο 2014

Ο επενδυτικός νόμος 3908/2011 είναι αυτή τη στιγμή το μόνο πρόγραμμα που μένει ανοιχτό με τις υποβολές να γίνονται όλο το
χρόνο, ενώ όσες προτάσεις υποβληθούν μέχρι 30/4/2014 θα αξιολογηθούν μέσα στο Μάιο του 2014 για να γνωρίζουν το
αποτέλεσμα το Φθινόπωρο του ίδιου έτους.
Στις διατάξεις του νόμου αυτού εντάσσονται 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.
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
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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)
Τα είδη της ενίσχυσης ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω είναι μεμονωμένα ή συνδυαστικά η Επιχορήγηση κεφαλαίου, η
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και η Φορολογική απαλλαγή.
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 λήψη
εγγυητικής επιστολής από τραπεζικά ιδρύματα αλλά όχι ακατόρθωτο. Ήδη οι τράπεζες προχωρούν και ανακοινώνουν διάφορα
χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο για μικρά επενδυτικά προγράμματα όσο και για μεγάλα όπως ο επενδυτικός νόμος.
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 21 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:
o
o

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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8.

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 υπογραφής Συμβάσεων την 31/12/2014, 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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9.

(Νέο) Δικαιολογητικά Λήψης Προκαταβολής για έργα
3908/2011

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης των επενδυτικών έργων είναι το πιο κρίσιμο σημείο στην υλοποίηση τους, δεδομένης της
μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων , της επιλεκτικής χρηματοδότησης των τραπεζών, των γενικότερων αλλά και των ειδικότερων
κατά κλάδο και επιχείρηση συνεπειών της οικονομικής κρίσης .
Με τον ν. 4146/2013 δίνεται το δικαίωμα στους επενδυτές να λάβουν προκαταβολή το 100% της εγκεκριμένης επιχορήγησης ή αν ήδη
έχουν λάβει το 25% ή το 50% να λάβουν και το υπόλοιπο. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται ο απεγκλωβισμός του επενδυτικού έργου από
την δύνη της μηδενικής έως αρνητικής ρευστότητας και η συνέχισή του, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο επενδυτικός νόμος.
Σήμερα δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στο να υποβάλλουν αιτήματα προκαταβολών και κάποιες από
αυτές να τα έχουν λάβει ενώ άλλες περιμένουν τις αποφάσεις για την λήψη της προκαταβολής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολής της προκαταβολής ορίζονται από το Π.Δ. 33/2011, (αυτό τροποποιήθηκε με το
υπ αριθ’ 158/2013 Π.Δ . σε επιταγή του ν.4146/2013 ο οποίος τροποποίησε τον επενδυτικό νόμο 3908/2011).
Τα δικαιολογητικά είναι:
α. Φορολογική ενημερότητα
β. Ασφαλιστική ενημερότητα
γ. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο
δ. Τιμολόγιο ενίσχυσης
ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
στ. Αντίγραφο απόφασης του διοικούντος οργάνου που ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα κατατίθεται το ποσόν της
ενίσχυσης.
ζ. Αν γίνει εκχώρηση της επιχορήγησης επί πλέον:
ζα) βεβαίωση της Τράπεζας για το ποσό που έχει χορηγηθεί έναντι εκχώρησης.
ζβ) έγγραφο της Τράπεζας στο οποίο δηλώνεται ο λογαριασμός που θα κατατεθεί το ποσό
της επιχορήγησης.»
η) Εγγυητική επιστολή προσαυξημένη κατά ποσοστό 10% επί του αιτηθέντος ποσού της προκαταβολής, εκδοθείσα από πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, το δικαίωμα αυτό.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την 20ετή και πλέον εμπειρία είναι σε θέση να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη κατά τον
σχεδιασμό της επένδυσης, κατά την σύνταξη του φακέλου, κατά την υποβολή του αιτήματος καθώς και στη φάση της υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου η οποία είναι και η κρισιμότερη για την επένδυση αλλά και την επιχείρηση.

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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10. (Νέο) Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
Hellenic Mobile Cluster και του Cluster 55o
Yπογράφηκε στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη παρόντος του Υπουργού το
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Hellenic Mobile Cluster (HMC) και του Cluster 55ο σχετικά με το Business Roaming Agreement, από
τον κ. Άγγελο Μαγκλή, Ιδρυτή της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. και Facilitator του HMC και του κ. Philip Stankovski, Eπικεφαλή των
Διεθνών Σχέσεων του Cluster 55ο του Πανεπιστημίου του Lund.
Η Business Roaming Agreement παρέχει τη δυνατότητα της ανάπτυξης συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ τόσο των
Οργανισμών που υποστηρίζουν ως facilitators τα ΙCΤ clusters, τα οποία συμμετέχουν στη συμφωνία, όσο και όλων των μελών που
ανήκουν σε αυτά.
Η συμφωνία καλύπτει σήμερα περίπου 60 συνεργατικούς σχηματισμούς σε 85 πόλεις οι οποίες βρίσκονται σε 27 χώρες και σε 4
ηπείρους. Επίσης, είναι ένα διαρκώς επεκτάσιμο δίκτυο και πολλές άλλες χώρες αναμένεται να προστεθούν σύντομα.
Κύριος σκοπός της συμφωνίας είναι η υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρηματικών μελών
των HMC. Κάθε facilitator σε οποιαδήποτε πόλη και χώρα βρίσκεται έχει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του
καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχει σε οποιοδήποτε μέλος του ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο συνεργατικό σχηματισμό συμμετέχει
στη συμφωνία.
Παράλληλα, όλα τα μέλη του κάθε cluster έχουν πρόσβαση στα γεγονότα και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στους
άλλους οργανισμούς τους οποίους τους φιλοξενούν και για όσο διάστημα ισχύει αυτή η φιλοξενία.
Η παρούσα συμφωνία εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Hellenic Mobile Cluster για την υποστήριξη της
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του χώρου mobile και mobility. Λαμβάνει δε χώρα μαζί με τις υπόλοιπες ενέργειες του
Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) με κορύφωση την παρουσία ελληνικού περιπτέρου στην παγκόσμια
έκθεση MWC της Βαρκελώνης το Φεβρουάριο του 2014.
Οι εταιρείες μέλη του Hellenic Mobile Cluster αποτελούν το πλέον δυναμικό και εξωστρεφές κομμάτι της ελληνικής υψηλής
τεχνολογίας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, με άντληση κεφαλαίων από τα χρηματιστήρια υψηλής τεχνολογίας του
NASDAQ, της Νέας Υόρκης, και AIM του Λονδίνου, καθώς και με την σύναψη των μεγαλυτέρων σε μέγεθος συμφωνιών με διεθνή
venture capital funds που έχουν συναφθεί ποτέ στην Ελλάδα.
Υπεύθυνοι. 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

11

11. (Νέο) Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η σύγχρονη Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποτελείται από ένα σύνολο διοικητικών και αναλυτικών διαδικασιών,
υποστηριζόμενων από την τεχνολογία, που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις να ορίσουν στρατηγικούς στόχους και έπειτα να μετρήσουν
και να διαχειριστούν την απόδοση έναντι αυτών των στόχων.
Βασικό εργαλείο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αποτελεί η ανάλυση και παρακολούθηση των βασικών δεικτών απόδοσης
(Key Performance Indicators) που συνδέονται με την στρατηγική της επιχείρησης.
Επιπλέον, η σύγχρονη Διοίκηση των Επιχειρήσεων στηρίζεται στην συλλογή δεδομένων από ποικίλες πηγές, υποβολή
ερωτήσεων, ανάλυση των δεδομένων και εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην πράξη.
Ταυτόχρονα, πρέπει να μπορεί να αναλύσει και να αποτυπώσει τις πληροφορίες στο χώρο όπως και να «ανακαλύψει» patterns
τα οποία μπορούν να αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης τακτικών στόχων στην αγορά.
Για όσες επιχειρήσεις επιθυμούν την ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου που αναγνωρίζει την πληροφορία ως
οργανωτικό αγαθό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ υποστηρίζει
•

•

•
•

την θέσπιση διαδικασιών για την μετατροπή των δεδομένων (data) σε πληροφορία (information), της πληροφορίας σε
γνώση (knowledge) και της γνώσης σε επιχειρηματικά πλάνα (plans) που οδηγούν σε κερδοφόρες επιχειρηματικές
αποφάσεις με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας,
τον σχεδιασμό των βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) που αντανακλούν άμεσα τους στόχους, την αποτελεσματικότητα και
την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης (λαμβάνοντας υπόψιν την διεθνή πρακτική και τις τυποποιημένες μετρήσεις του
κλάδου ώστε να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις (benchmarking),
την παρουσίαση της πληροφορίας σε μορφή που να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση και αυτούς που παίρνουν
τις αποφάσεις,
την θέσπιση διαδικασιών για ενοποιημένη προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση, εμπλουτισμό και διαμοιρασμό των
πληροφοριών σε μία επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων,

H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχοντας μεγάλη εμπειρία στις επιχειρηματικές διαδικασίες στους κλάδους της μεταποίησης και
των υπηρεσιών, διαθέτει τους εξειδικευμένους σύμβουλους που θα βοηθήσουν στην βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της πληροφορίας
και την μετατροπή αυτής σε επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη
διαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών στόχων και την αύξηση των κύκλων εργασιών και κερδοφορίας των πελατών μας.

Υπεύθυνοι. επικοινωνίας :
Νικόλαος Τάτλης , κιν. 6985672100, email tatlis@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6944 600830, email m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr
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12. (Νέο) Κλαδικές Στοχεύσεις
Είναι κοινώς αποδεκτό, πως το να γνωρίζει μια επιχείρηση ή επιχειρηματίας την πορεία του κλάδου που δραστηριοποιείται ή
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, αποτελεί σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων. Οι κλαδικές μελέτες δίνουν την δυνατότητα στην
επιχείρηση να κρίνει την πορεία της σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να λάβει τις απαραίτητες στρατηγικές αποφάσεις εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, αποτελούν ένα πρώτης τάξεως εργαλείο λήψης απόφασης εισόδου σε μια νέα αγορά/επιχειρηματική
δραστηριότητα βοηθώντας στην βαθύτερη και ενδελεχέστερη γνώση του επιχειρηματία/εταιρίας σχετικά με την δομή, τον
ανταγωνισμό, την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. κατανοώντας την αξία των μελετών αυτών προσφέρει σε συνεργασία με την εταιρία ΣΤΟΧΑΣΙΣ Α.Ε.
την δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσφατα εκπονημένες κλαδικές μελέτες για την Ελληνική αγορά. Οι μελέτες καλύπτουν ένα σημαντικό
εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Λιανικό εμπόριο, η εστίαση, τα
Super market, η παραγωγή οπωροκηπευτικών, οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα τρόφιμα & ποτά (βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο,
κονσερβοποιημένα φρούτα, οινοποιία, αλκοολούχα ποτά), οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, ασφάλειας, 3PL, τηλεφωνίας, καθώς και
ζητήματα του τουριστικού κλάδου ( ιατρικός, εναλλακτικός, συνεδριακός) κ.α.
Οι μελέτες περιλαμβάνουν τα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα καθώς έχουν εκπονηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ
διατίθενται σε ψηφιακή μορφή παρουσίασης, σε αρχείο μορφής PDF. Επιπλέον, ισχύει ειδική τιμή, ανάλογη του αριθμού των μελετών,
στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες της μίας μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες κλαδικές μελέτες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ατλαντίς
Συμβουλευτική Α.Ε.
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

13. (Νέο) To Crowd-funding και η μεταρρύθμιση Obama
Το Crowd-funding ως διαδικασία εύρεσης χρηματοδότησης είναι ίσως λιγότερο γνωστή και διαδεδομένη στους επιχειρηματικούς
χώρους λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων του. Το Crowd-funding ή “χρηματοδότηση από το πλήθος” ή “διαδικτυακή
µικροχρηµατοδότηση” αποτελεί μια μορφή χρηματοδότησης ιδεών/project όπου ένα σύνολο ατόμων προσφέρουν μικροκεφάλαια με
διάφορα ανταλλάγματα όπως ένα προϊόν/ κουπόνι αγοράς υπηρεσίας/ ένα γεύμα με τον CEO κτλ.
Το γεγονός πως οι επενδυτές δεν μπορούσαν να πάρουν ως αντάλλαγμα μετοχές για την επένδυση τους, αποτελούσε τροχοπέδη
για την ανάπτυξη του crowd-funding. Με την πρόσφατη μεταρρύθμιση Obama (JOBS) άνοιξε ο δρόμος για equity crowd-funding,
δηλαδή για την μικροχρηματοδότηση με αντάλλαγμα της απόκτηση μετοχών της εταιρίας. Η νέα νομοθεσία στοχεύει κυρίως στις
διαδικτυακές πλατφόρμες μικροχρηματοδότησης οι οποίες “συνδέουν” τους επενδυτές με τις επιχειρήσεις.
Η νέα νομοθεσία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν ετησίως μέχρι του ποσού του 1 εκατ. δολαρίων μέσω της
διαδικασίας της μικροχρηματοδότησης. Επιπλέον, υπάρχει ένα σύνολο περιορισμών ως προς τα ποσά που μπορούν να επενδύσουν οι
επενδυτές, με στόχο την διαφύλαξη των μικροεπενδυτών, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης και επένδυσης σε μια start-up εταιρία
έχει αυξημένο ρίσκο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Ειδικότερα οι μικροεπενδυτές θα μπορούν να επενδύουν μέχρι και 10% του
ετήσιου εισοδήματος τους όταν αυτό ξεπερνάει τα 100.000 $ , ενώ αυτοί με λιγότερο από 100.000 $ θα μπορούν να επενδύουν μέχρι
και το 5% του ετήσιου εισοδήματος τους.
Η SEC (Security and Exchange Commission) θα είναι το εποπτικό όργανο των διαδικτυακών πλατφορμών και θα εποπτεύει τις
διαδικασίες μικροχρηματοδότησεις. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση Obama στοχεύει στην βέλτιστη εποπτεία των διαδικασιών και
την προστασία των μικροεπενδυτών.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. με πολυετή παρουσία στον τομέα παροχής υπηρεσιών εύρεσης χρηματοδότησης μπορεί να
σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της εταιρίας σας για εύρεση χρηματοδότησης είτε μέσω Crowd-funding είτε μέσω κάποιας άλλης
διαδικασίας equity funding (Venture Capital, Business Angels).
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

14. (Νέο) Η Ενέργεια και σε Ιδιωτικά « Χέρια»
Η Ελλάδα αλλάζει. Συγχρονίζει το βηματισμό της με την υπόλοιπη Ευρώπη για να ξαναγίνει ανταγωνιστική. Για να αποκτήσει νέες
δομές, υποδομές και επιλογές διαθέσιμες σε κάθε επιχειρηματία και σε κάθε πολίτη που αναζητά καλύτερες και οικονομικότερες
υπηρεσίες.
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Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί, σήμερα ειδικά, έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη τελική διαμόρφωση του
συνολικού κόστους για κάθε επιχείρηση.
Αντιλαμβανόμενοι τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.,
επεκτείνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τις εταιρίες και δραστηριοποιείται πλέον ενεργά στον κλάδο της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Λειτουργώντας ως ενεργειακοί σύμβουλοι, σε συνεργασία με την ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε. (www.heron.gr), σας
προσφέρουμε δοκιμασμένες λύσεις και εξαιρετικά συμφέρουσα σχέση ποιότητας/κόστους υπηρεσιών με την χρήση εμπορικών και
βιομηχανικών πακέτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας.
Η ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική ΑΕ είναι πλήρως καθετοποιημένη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ενέργειας, μέλος του Ομίλου
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (www.terna.gr) και του Ομίλου GDF Suez (www.gdfsuez.com) που είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός και
προμηθευτής ενέργειας παγκοσμίως.
Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σας δίνει την δυνατότητα να αναζητήσετε καλύτερες και
οικονομικότερες λύσεις, να διαμορφώσετε το δικό σας ενεργειακό προφίλ και να αποκτήσετε αξιόπιστο και εξειδικευμένο ενεργειακό
συνεργάτη.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την αποτύπωση του υφιστάμενου ενεργειακού σας προφίλ και την σύνταξη από μέρους μας,
ανταγωνιστικής τεχνικής και οικονομικής πρότασης, χωρίς καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση για εσάς.
Υπ. επικοινωνίας :
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email amanglis@atlantisresearch.gr
Μιχάλης Κανταρτζόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6944 600830, email m.kantartzopoulos@atlantisresearch.gr

15. (Νέο) 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.
Υπεύθυνοι 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

14

