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Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2007. 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 τρέχοντων 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.
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1) Μήνυµα του εκδότη
Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπηρεσία έχει αναπτυχθεί πρόσφατα στην Ελλάδα και αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η εταιρεία η οποία την ανέπτυξε είναι η WADJA MEDIA LIMITED, µε εγκαταστάσεις ανάπτυξης στο Κολωνάκι. Πιστεύω ιδιαίτερα
ότι αξίζει µία επίσκεψη στο site της Wadja.com. Η υπηρεσία είναι ένα mobile social network, το οποίο είναι συµβατό µε όλα τα
κινητά τηλέφωνα στο δίκτυο, από nokia µέχρι sonny ericsson και από blackberry µέχρι palm. Εφόσον γίνει κάποιος µέλος της
wadja αποκτά τη δυνατότητα να δηµιουργήσει νέους φίλους, να γνωρίσει ενδιαφέροντα άτοµα, να στείλει διεθνώς δωρεάν
µηνύµατα sms, να κάνει chat από κινητό τηλέφωνο σε κινητό τηλέφωνο και να στείλει και να µοιραστεί στο κινητό του ταινίες,
µουσική και φωτογραφίες, µε όλους στους φίλους του, από κάθε κινητό τηλέφωνο που υπάρχει παγκοσµίως στο δίκτυο ή από
κάθε browser.
Άγγελος Μαγκλής

2) Ενίσχυση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που αφορούν, αποκλειστικά, τις
επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου (ΟΠΑΑΧ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Ενισχύονται επενδύσεις που εντάσσονται στην Ενέργεια «∆ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία για να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών
δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδηµάτων» και στις ∆ράσεις «Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων»
και «Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων» της Ενέργειας «Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων», του
Μέτρου 6.7 «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε αγροτικές περιοχές και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος», που αφορούν,
αποκλειστικά, τις επιλεγµένες περιοχές εφαρµογής των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα:
την περιοχή του ορεινού όγκου Χολοµώντα – Οµβριανού
την περιοχή των ορεινών όγκων Κερδυλλίων – Βερτίσκου – Κρουσσίων
την περιοχή του όρους Ανατολικού Βερµίου
την περιοχή του ορεινού όγκου ∆υτικού Παγγαίου
την περιοχή Βόρα – Βεγορίτιδας
Ενισχύονται επενδύσεις που θα συµβάλουν:
- στην απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων από γεωργούς κατά κύρια ή µερική απασχόληση, οι οποίες διαφοροποιούν τις
δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολούνται εντός ή εκτός της εκµετάλλευσής τους, µε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων οι
οποίες δεν σχετίζονται µε τη γεωργία για τη µείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τοµέα, τη δηµιουργία ίσων ευκαιριών, τη
βελτίωση των εισοδηµάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσµού,
- στη συµπλήρωση ή ανάπτυξη υποδοµών διανυκτέρευσης, εστίασης και εναλλακτικών µορφών τουρισµού στις περιοχές
παρέµβασης, οι οποίες θα στηρίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και πολιτισµικών πόρων και θα συµβάλουν στην
αύξηση της επισκεψιµότητας των περιοχών αυτών και
- στη δηµιουργία ιδιωτικών επενδύσεων για την ίδρυση νέων ή τον εκσυγχρονισµό βιοτεχνικών µονάδων, εκτός της πρώτης
µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, ενισχύοντας την αύξηση θέσεων απασχόλησης και δηµιουργώντας τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία συλλογικών σχηµάτων και δικτύων για τη βελτιστοποίηση της χρησιµοποίησης των
φυσικών, ανθρωπίνων και επενδυτικών πόρων.
∆ικαιούχοι:
- Φυσικά Πρόσωπα ανεξαρτήτως ιδιότητας (γεωργοί και µη γεωργοί).
- Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί, συλλογικοί φορείς, κ.ο.κ).
Προϋποθέσεις ήδη λειτουργούντων φορέων, προκειµένου να είναι δικαιούχοι της δράσης: (α) να απασχολούν µόνιµο προσωπικό
έως 10 άτοµα και (β) ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών τους κατά την τελευταία τριετία να µην υπερβαίνει κατά µέσο όρο τα 5.800.000 €.
Ύψος ενίσχυσης:
Το συνολικό επιλέξιµο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δε µπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται στον
δικαιούχο φορέα της επένδυσης µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων
δαπανών της επένδυσης. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 45%.
Στα πλαίσια εξασφάλισης της ιδίας συµµετοχής από τον υποψήφιο το ποσό των ιδίων πόρων δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20%
του συνολικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων γίνονται δεκτές από τη ∆ευτέρα 7 Μαΐου 2007 έως τη ∆ευτέρα 4 Ιουνίου 2007 και ώρα
14:30 µ.µ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Κορίνα Βουλγαρίδου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail : boulgaridou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

3) Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Αδηµονεί η αγορά για την ενεργοποίηση του τροποποιηµένου
Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04
Έχουν περάσει ήδη 7 µήνες από την 15/10/06, την λήξη δηλαδή της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στον
αναπτυξιακό νόµο, και παρά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας τον ∆εκέµβριο του 2006, δεν έχουν ακόµη υπογραφεί οι
υπουργικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν τον νόµο και η «αγορά» περιµένει την έναρξη υποβολής νέων αιτήσεων
καθυστερώντας σε πολλές περιπτώσεις προγραµµατισµένες επενδύσεις. Επίσης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η αξιολόγηση των
αιτήσεων που κατατέθηκαν το φθινόπωρο του 2006
Η τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή για τον Αναπτυξιακό νόµο 3299/04 διαµορφώνει αρκετές αλλαγές κυρίως στον τρόπο
υπολογισµού των ποσοστών επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των επιχορηγήσεων αλλά
και τις συνολικότερες διατάξεις του Αναπτυξιακού νόµου µπορείτε να δείτε στην περίληψη του αναπτυξιακού νόµου 3299/04.
Οι υπουργικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν τον νόµο και θα προσδιορίζουν και το ακριβές ύψος της επιπλέον επιχορήγησης των
Μικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, αναµένονται στο προσεχές διάστηµα, ωστόσο οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να
προετοιµάζονται καθώς το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει και δεν αναµένεται ιδιαίτερη µεταβολή για τις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών
σχεδίων. Με βάση τις έως σήµερα υπουργικές αποφάσεις οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικότερα για τις
παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:
• Για επενδυτικά σχέδια µεταποίησης στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας, στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια µεταλλείων, εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών , εξόρυξης
και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών και λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων στην περίληψη
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταλλείων - λατοµείων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχείων στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης και
επέκτασης ξενοδοχείων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του τουριστικού τοµέα
στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης λογισµικού στον
Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
logistics στον Νόµο 3299/04.
• Για πολυετή επενδυτικά σχέδια στην περίληψη υπαγωγής πολυετών επενδυτικών σχεδίων στον Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ στον Νόµο 3299/04.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα παρεχόµενα
επενδυτικά κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις του
Αναπτυξιακού νόµου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την συσσωρευµένη εµπειρία των στελεχών της, η οποία προέρχεται από την
δραστηριοποίηση στον χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών περισσότερο των 15 ετών, αποτελεί πολύτιµο αρωγό των
επιχειρηµατιών στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Ο τροποποιηµένος Αναπτυξιακός νόµος
3299/2004, µε το ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που δηµιουργεί, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία και την πείρα της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία αυτών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210 6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ, 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

4) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αναµένεται σύντοµα η
ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση αιτήσεων προς την
ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκά Πάρκα στα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Προτεραιότητα για τα νησιά θα δοθεί στους Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς ισχύος έως 150 KW, εάν δε σε κάποιο νησί η αιτούµενη
ισχύς υπερβαίνει το περιθώριο θα προβλέπονται κανόνες επιµερισµού της ισχύος.
Μετά την λήξη της επίσηµης διαβούλευσης του κανονισµού για τον υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος σε κάθε νησί, αναµένεται

η έγκριση του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο προσδιορισµός των περιθωρίων κάθε νησιού από την ΡΑΕ και τέλος η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα καθοριστεί η προθεσµία υποβολής αιτήσεων εξαίρεσης (όχι µικρότερης των 30 ηµερών)
καθώς και η προθεσµία υποβολής τους.
Για τον προσδιορισµό των περιθωρίων ΦΒ προτείνεται για τα νησιά µε αιολική παραγωγή το 15% της µέσης ετήσιας ισχύος της
ζήτησης, ενώ για τα νησιά χωρίς αιολική παραγωγή (πολύ µικρά νησιά ) το 35% της µέσης ετήσιας ισχύος της ζήτησης.
Σύµφωνα µε το εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για επενδύσεις σε ΦΒ συστήµατα στο ηπειρωτικό δίκτυο,
αναµένεται το ενδιαφέρον για τα νησιά να υπερκαλύψει το περιθώριο ισχύος από τον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων, γι’ αυτό
οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει να προετοιµάζονται ώστε να µην χάσουν την πρώτη προθεσµία υποβολής αιτήσεων όταν
αυτή ανακοινωθεί.
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 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563800 κιν. 6940 822912 email: ntrivas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Παράταση έως την 18/5/2007 έλαβε το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω για τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων
επιχειρήσεων στους τοµείς της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το πρόγραµµα παρατείνεται έως την 18/5/07 , και αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της
επιχειρηµατικότητας Οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και
βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: οι Έλληνες γονείς µε τρία τέκνα και άνω, οι οποίοι είναι άνεργοι, µισθωτοί ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2006 µέχρι και την
12/03/2007,ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι ο εξοπλισµός, η διαµόρφωση χώρου, και οι άυλες δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση µε τη
προβολή και προώθηση της Επιχείρησης καθώς και την υποβολή του φακέλου και τη στήριξη της υλοποίησης της επένδυσης.
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140.000€. Κατώτατο όριο για
όλες τις περιπτώσεις 30.000€. Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα εγκριθούν, εφ’ όσον κάνουν χρήση δανείου θα δύναται να
τύχουν εγγύησης µέσω του ΤΕΜΠΜΕ.
Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis).
Καθώς υπάρχει ισχυρή πιθανότητα για παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, µπορείτε να πληροφορηθείτε
σχετική παράταση στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epan/site/Beneficiaries/calls/t_docpage?doc=/docs/MainDocuments/Calls/Axonas_2/283_TR
IA_TEKNA
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηµατικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιµες από την Προδηµοσίευση του
Προγράµµατος 12/03/2007.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:

- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εγκρίθηκε το Πρόγραµµα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτό εγκρίθηκε από τον Υπουργό
Ανάπτυξης παρουσιάζεται η κατανοµή των προς έγκριση 500MW στο ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας, κατά γεωγραφική
περιφέρεια, κατά µέγεθος της επένδυσης και κατά έτος . Αναλυτικά στοιχεία του προγράµµατος αυτού µπορείτε να δείτε στην
ιστοσελίδα της RAE http://www.rae.gr/cases/C17/index.html
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του προγράµµατος και τα δηµοσιευµένα στο site της ΡΑΕ στοιχεία, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η
αιτούµενη ισχύς έχει ξεπεράσει την ισχύ που πρόκειται να αδειοδοτηθεί. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες σύµφωνα µε την από 20/4/07 ενηµέρωση των σχετικών πινάκων της ΡΑΕ.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ (MW)
15
24
3
5,4
16,5
18
18
36,6
12
4,5
153

ΑΠΟ 150ΚW ΕΩΣ <2ΜW
ΙΣΧΥΣ ΡΑΕ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
(MW)
20/4/07
(MW)
13
6,7
15
9,4
3
0
5,4
0,6
16,5
3
18
16,3
18
16,4
36,6
55,5
12
2,1
4,5
1
142
111

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 20/4
(MW)
15,5
21,5
1,9
6,8
8,1
16.4
5.3
34,5
2,5
1,3
112,8

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2MW
ΙΣΧΥΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΡΑΕ
20/4/07
(ΜW)
(MW)
12,5
11,7
15
5
3
4,3
5,4
5,1
16,5
24
18
44
18
21,9
36,6
181,8
12
11
4,5
0
141,5
308.8

Καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών συνεχίζεται αµείωτο, εκτιµούµε πως µετά την 20/4/07 όπου και η τελευταία ενηµέρωση
των πινάκων οι αιτήσεις εξαιρέσεων αδειών παραγωγής θα έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Σηµειώνεται ότι για τα έργα άνω των
150KW, οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 1 έως 10 Ιουνίου. Εάν οι αιτήσεις αυτές ξεπερνούν σε ισχύ την προβλεπόµενη από το
πρόγραµµα ανάπτυξης ΦΒ κατά περιφέρεια, κλάση ισχύος και έτος, τότε αναµένεται µετά την πρώτη αξιολόγησή τους να
ακολουθήσει η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης 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 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563800 κιν. 6940 822912 email: ntrivas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:

- Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

7) Πολύ σύντοµα αναµένεται η προκήρυξη των προγραµµάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ για το
εµπόριο και τις υπηρεσίες.
Τον Ιούνιο προβλέπεται η ενίσχυση εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από το Γ’ ΚΠΣ
σύµφωνα µε δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια.
Η σχετική προκήρυξη έχει συνολικό προϋπολογισµό 407 εκατοµµύρια ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης στα 499 εκατοµµύρια ευρώ.
Από αυτά, θα διατεθούν 368 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις εµπορίου – Υπηρεσιών και 39 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις INTERREG.
Με βάση κάποιο προσχέδιο της αναµενόµενης προκήρυξης, τα ο ποσοστό της επιδότησης διακρίνεται ανάλογα µε την Ζώνη στην
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση:
•
50% για τη Ζώνη Α (9 περιφέρειες της χώρας)
•
55% για τη Ζώνη Β (περιφέρεις µε ανεργία µεγαλύτερη του 10%)
•
60% για τη Ζώνη Γ (64 νησιά µε πληθυσµό έως 5.000 και 142 δήµοι µε ορεινή κάλυψη άνω των 800µ κατά 50%
τουλάχιστον)
Επίσης επιλέξιµες θα θεωρούνται οι Υφιστάµενες Μικρές Επιχειρήσεις (που έχουν κλεισµένες 2 τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις,
λιγότερο από 50 άτοµα προσωπικό και κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 ευρώ). Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι έως
200.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχέδιου δείτε την περίληψη του.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr

8) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης των νέων επιστηµόνων που
παρέχουν υπηρεσίες εντασσόµενες στα ελευθέρια επαγγέλµατα, οι οποίοι αποφασίζουν να
δηµιουργήσουν τη δική τους µικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή µε την ειδικότητά
τους την 31/5/2007
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΤΟΥΝ νέοι επιστήµονες (ιατροί, φαρµακοποιοί, δικηγόροι, µηχανικοί
κλπ.) που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόµενες στα ελευθέρια επαγγέλµατα.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία καθορίζεται στα 12.000 ευρώ, από τα οποία ποσό ύψους
4.000 ευρώ καταβάλλεται µε την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαµηνιαίες
δόσεις των 4.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική
λειτουργία της επιχείρησης).
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που εντάσσεται στο πρόγραµµα είναι δώδεκα (12) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕ∆.
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

9) Βρείτε διεθνείς συνεργάτες και επενδυτές Venture Capital για το ερευνητικό σας έργο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διοργανώνει την πρώτη Ακαδηµία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου i-techpartner. Η Ακαδηµία i-techpartner θα λάβει χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ και θα βοηθήσει πρωτοπόρους ερευνητές και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας να βρουν συνεργάτες σε
ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως να έλθουν σε επαφή µε διεθνείς επενδυτές Venture Capital αλλά και εξειδικευµένους
συνεργάτες.
Κατά τη διάρκεια της Ακαδηµίας κορυφαίοι ερευνητές, φορείς µεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρήσεις από όλες της
περιφέρειες της χώρας, θα παρουσιάσουν τα πιο υποσχόµενα ερευνητικά τους έργα. Παράλληλα, επιχειρηµατίες από
καινοτόµες εταιρίες αλλά και ειδικοί της έρευνας και της καινοτοµίας καλούνται να λάβουν µέρος στην Ακαδηµία, για να
αξιολογήσουν τις ευκαιρίες συνεργασίας µε τα παρουσιαζόµενα ερευνητικά έργα.
Επιπρόσθετα, θα παρουσιασθούν µεταξύ άλλων θέµατα εµπορευµατοποίησης και χρηµατοδότησης της έρευνας (τι ζητάνε οι
Venture Capitalists σε Ελλάδα και εξωτερικό, η νέα χρηµατιστηριακή αγορά υψηλού ρίσκου, επενδύσεις Επιχειρηµατικών
Αγγέλων κλπ), θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (IPR), καθώς και παραδείγµατα ερευνητικών έργων που κατάφεραν να
προσελκύσουν χρηµατοδότηση και να πετύχουν στην αγορά.
Σε ένα πολύ σηµαντικό επόµενο στάδιο οι συµµετέχοντες αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευµένες online κοινότητες του
δικτύου i-techpartner και καλούνται να συµµετέχουν σε κλειστά τοµεακά Forum που θα καλύπτουν όλους τους
αναπτυσσόµενους τεχνολογικούς τοµείς, ώστε να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη. Στη
συνέχεια θα συµµετέχουν στο ετήσιο Summit του έργου, προκειµένου να προσελκύσουν επενδυτές Venture Capital, εταιρικούς
επενδυτές κλπ.
Εκτός από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., την Ακαδηµία Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνει η EUROPE UNLIMITED
και την υποστηρίζουν: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
(ΣΕΠΒΕ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East European Research Center), η Ερευνητική Μονάδα
Αστικής και Περιφερειακής Καινοτοµίας (URENIO), η θερµοκοιτίδα THERMI Α.Ε. και ο έµπειρος επιχειρηµατίας της περιφέρειας
κος Πέτρος Γεωργόπουλος.
∆ηλώστε συµµετοχή δωρεάν µέχρι τις 25 Μαΐου µέσα από τη δικτυακή πύλη του i-techpartner www.i-techpartner.eu.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε :
- Κατερίνα Καρακασίδου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr

10) Σηµαντικό το ενδιαφέρον των ερευνητών για υποστήριξη στο πλαίσιο του Gate2Start
Συνεχίζεται η παροχή υποστήριξης σε ερευνητές µε ιδέες στα πρώτα στάδια της εφαρµοσµένης έρευνας, στο πλαίσιο του 2ου
κύκλου εκδηλώσεων του έργου Gate2Start (Στάδιο Προσωπικής Προγύµνασης).
Κατά το στάδιο της προσωπικής προγύµνασης παρέχεται εξειδικευµένη υποστήριξη σε ερευνητές µε ιδέες εφαρµοσµένης
έρευνας σε πρώιµο στάδιο, οι οποίοι επιθυµούν να τις µετατρέψουν σε πετυχηµένες καινοτοµίες για την αγορά και την
κοινωνία. Ειδικότερα σκοπός είναι η παροχή προσωπικής προγύµνασης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε ερευνητές /
οργανισµούς κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συναντήσεων µε ειδικούς, µε σκοπό τη διαµόρφωση της ιδέας τους µέσω της
πιλοτικής εφαρµογής των εργαλείων του Gate2Start, ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας της καινοτοµίας.
Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 12 συναντήσεις µε ερευνητές επιδιώκοντας την εισαγωγή τους στις απαιτήσεις
των επενδυτών και των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της περίληψης και παρουσίασης της ερευνητικής ιδέας, την αξιολόγηση της
εµπορικής και επιχειρηµατικής προοπτικής της ιδέας κλπ. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν σηµαντικό ενδιαφέρον για το
Gate2Start και τα εργαλεία του, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως µέσο βελτίωσης µίας δυνητικής πρότασης στο
πλαίσιο του FP7.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Gate2Start, καθώς και για το πως µπορούν να επωφεληθούν ερευνητές 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 :
- Κατερίνα Καρακασίδου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

11) Πρόσκληση για συµµετοχή σε Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας για τη ∆ιάχυση και
Αξιοποίηση Αποτελεσµάτων έργων SOCRATES / GRUNDTVIG
Στις 21/5/2007 θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας για τη διάχυση και αξιοποίηση
αποτελεσµάτων έργων SOCRATES / GRUNDTVIG µε θέµα «Από την παροχή στην καθοδήγηση: η εκπαίδευση και η
διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης» (From Providing to Guiding: the teaching and learning competencies in
the knowledge society) υπό την αιγίδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία µε φορείς του εξωτερικού. Η

Συνάντηση Εργασίας θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου SOCRATES που υλοποιεί η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε
γενικό θέµα «∆ιεθνής Επικοινωνία, Επιχειρησιακές και Μαθησιακές ∆εξιότητες». Η Συνάντηση Εργασίας σκοπό θα έχει να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών µεταξύ φορέων που υλοποιούν σχετικά έργα προκειµένου να αναπτυχθούν
συνέργιες και συντονισµένες στρατηγικές αξιοποίησης των αποτελεσµάτων των έργων αυτών.
Η εν λόγω συνάντηση θα αποτελέσει µία άριστη ευκαιρία προκειµένου να παρουσιαστούν έργα Socrates / Grundtvig που
αφορούν στην εξέλιξη και µετεξέλιξη των ικανοτήτων και δυνατοτήτων εκπαίδευσης και διδασκαλίας στην κοινωνία της γνώσης,
να συζητηθούν και να διερευνηθούν προσεγγίσεις και στρατηγικές για την αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσµάτων τέτοιων
έργων καθώς και η δικτύωση µε άλλους οργανισµούς που υλοποιούν σχετικά έργα. Συµµετοχή αναµένεται τόσο από εθνικούς
όσο και από ευρωπαϊκούς αντιπροσώπους που ασχολούνται µε θέµατα εκπαίδευσης και περαιτέρω κατάρτισης.
Οι συναντήσεις εργασίας θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.
Αν επιθυµείτε να κάνετε µια παρουσίαση στη Συνάντησης Εργασίας ή να παρευρεθείτε σε αυτήν παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε µε την κα. Φωτεινή Ψαρρά, psarra@atlantisresearch.gr, τηλ: 2310 531000 (εσωτ. 105)
µέχρι τις 15/5/2007.

12) Ενηµέρωση για χρηµατοδοτήσεις από το Ευρωπλάνο Ανάπτυξης της Microsoft που
υποστηρίζεται από την Ατλαντίς Συµβουλευτική
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. έχει επιλεγεί να υποστηρίξει στην Ελλάδα την πρωτοβουλία «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» για
λογαριασµό των εταιρειών Microsoft Ελλάς, Hewlett-Packard Hellas και Intel Hellas. Το Ευρωπλάνο Ανάπτυξης είναι ένα
καινοτόµο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων οι οποίες διατίθενται για την
τεχνολογική αναβάθµιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και να εκµεταλλευτούν
ευκαιρίες επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το πρόγραµµα προσφέρει µια σειρά εργαλείων και πόρων, όπως µια εύχρηστη ιστοσελίδα (www.europlano.gr) µε πληροφορίες
για προγράµµατα χρηµατοδότησης στους τοµείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Έρευνας και Ανάπτυξης, και
Καινοτοµίας. Επιπλέον στο πλαίσιο του Ευρωπλάνου Ανάπτυξης παρέχονται δωρεάν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και ευκαιρίες επιδοτήσεων, καθώς και
πλήρης υποστήριξη σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην τεχνολογία, µέσα
από τη συνεργασία µε την Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. η οποία υποστηρίζει το σχετικό διαδικτυακό τόπο για την Ελλάδα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Γρηγόρης Μηλόπουλος, τηλ. 211 1206230, e-mail : v-grigm@microsoft.com

13) Έναρξη Λειτουργίας Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα αναµένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας ηµι-οργανωµένης αγοράς υψηλού κινδύνου του Χ.Α.,
καθώς έχει ήδη δηµοσιευθεί το προσχέδιο του Νόµου προς διαβούλευση. Η νέα αγορά στοχεύει στη δηµιουργία νέων
επενδυτικών ευκαιριών για επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε εταιρείες που παρουσιάζουν υψηλές προοπτικές
ανάπτυξης αλλά και υψηλό ρίσκο. Η λειτουργία της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς, ανοίγει τον δρόµο για την προσέλκυση
δυναµικών µικροµεσαίων εταιρειών, τόσο από την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή όσο και από την ευρύτερη αγορά των
Βαλκανίων, το σύνολο των οποίων θα αποτελέσει τη «δεξαµενή» των επενδυτικών ευκαιριών για τα επόµενα χρόνια.
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
•
Τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια της εταιρείας θα πρέπει να ανέρχονται σε 1 εκατ. ευρώ σε ενοποιηµένη βάση κατά το χρόνο
έγκρισης της διαπραγµάτευσης των κινητών αξιών στο Χ.Α.
•
Θα πρέπει να υπάρχουν δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις για δύο τουλάχιστον χρήσεις πριν την έγκριση
διαπραγµάτευσης. ∆ίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα εισαγωγής και µε µία οικονοµική χρήση, κατόπιν επαρκούς
τεκµηρίωσης από το σύµβουλο εισαγωγής.
•
Θα είναι δυνατή η εισαγωγή εταιρειών µε ζηµιογόνες χρήσεις, µόνο στην περίπτωση που οι συσσωρευµένες ζηµίες δεν
ξεπερνούν το 50% των ίδιων κεφαλαίων.
•
Θα απαιτείται φορολογικός έλεγχος, χωρίς να είναι υποχρεωτικός για τις 2 τελευταίες δηµοσιευµένες χρήσεις. Επίσης
δεν θα απαιτείται φορολογικός έλεγχος για εταιρείες οι οποίες έχουν λιγότερες από 2 δηµοσιευµένες χρήσεις.
•
Οι προϋποθέσεις διασποράς θα ορίζουν την κατανοµή τουλάχιστον του 10% του συνόλου των µετοχών σε τουλάχιστον
50 πρόσωπα.
Χαρακτηριστικά της Νέας Αγοράς
•
Είναι απαραίτητος ο ορισµός ειδικού συµβούλου ο οποίος αιτιολογεί την δυνατότητα εισαγωγής της εταιρείας στην νέα
αγορά, και ο οποίος ορίζεται για όσο χρονικό διάστηµα διαπραγµατεύονται οι µετοχές της εταιρείας στην αγορά.
•
Είναι δυνατή η µεταφορά εταιρειών από την οργανωµένη αγορά στην νέα αγορά, µε την προϋπόθεση πως θα γίνει

εντός ενός έτους από την οικειοθελή της διαγραφή από την οργανωµένη αγορά.
Τρόποι εισαγωγής στην Νέα Αγορά
•
Με δηµόσια προσφορά, βάσει του ν. 3401/2003 (αξία µετοχών > από 2,5 εκατ. ευρώ και σε πάνω από 100 πρόσωπα
που δεν είναι ειδικοί επενδυτές). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται Ε∆, άδεια από την ΕΚ και ανάδοχος.
•
Με ιδιωτική τοποθέτηση, χωρίς δηµόσια προσφορά, εφόσον πληροί την προϋπόθεση της διασποράς: κατ' αντιδιαστολή
µε τη δηµόσια προσφορά, θα θεωρείται ιδιωτική τοποθέτηση και δεν θα απαιτούνται τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον
απευθύνεται µόνο σε ειδικούς επενδυτές (θεσµικούς, αλλά και άλλες κατηγορίες) ή εναλλακτικά σε λιγότερα από 100
πρόσωπα, και θα αντλούνται κεφάλαια κάτω των 2,5 εκατ. Ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα απαιτείται υποβολή
πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής στο Χ.Α.
•
Επίσης, η εταιρεία µπορεί α) είτε να πραγµατοποιήσει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, προκειµένου να προσφέρει νέες
µετοχές για την επίτευξη διασποράς β) είτε όχι (π.χ. να διαθέσει υφιστάµενες µετοχές για την επίτευξη διασποράς).
Τέλη εισαγωγής και ετήσια συνδροµή
•
Εφάπαξ δικαιώµατα εισαγωγής: 7.500 ευρώ
•
Έξοδα εξέτασης της αίτησης: 4.500 ευρώ (σε περίπτωση εισαγωγής, το ποσό συµψηφίζεται µε τα εφάπαξ δικαιώµατα
εισαγωγής)
•
Ετήσια συνδροµή: 4.000 ευρώ
•
Συµπληρωµατική σειρά µετοχών: 0,1% επί της αξίας των µετοχών (ελάχιστο 500 ευρώ)
•
∆εν υπάρχουν τέλη για το σύµβουλο εισαγωγής
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210 6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ, 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr

14) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες
∆ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance and Development
(PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή επιχειρηµατικές
ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη
βάση δεδοµένων dgMarket. Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και
περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών
και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς
και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα
κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων
συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας
ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr

15) 8o ∆ιεθνές Venture Capital Forum: Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης για δυναµικές
επιχειρήσεις της Νέας Οικονοµίας

Το 8ο ∆ιεθνές Venture Capital Forum, που θα οργανωθεί φέτος στην Αθήνα στις 3 & 4 Ιουλίου (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία)
από το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποτελεί
τόπο συνάντησης Venture Capital Funds µε δυναµικές επιχειρήσεις της Νέας Οικονοµίας και ερευνητικά κέντρα
προσανατολισµένα στην επιχειρηµατική αξιοποίηση των ερευνητικών τους αποτελεσµάτων.
Στο Forum που διοργανώνεται µε επιτυχία για 8η συνεχή χρονιά θα συµµετάσχουν επιχειρήσεις από την ευρύτερη ανατολική
Μεσόγειο καθώς και από Κύπρο, Τουρκία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Ρουµανία και ΠΓ∆Μ. Στόχος των συναντήσεων είναι η προώθηση
των επαφών επιχειρήσεων και ερευνητών µε εταιρείες Venture Capital για διερεύνηση της δυνατότητας άντλησης ιδιωτικών
κεφαλαίων για την προώθηση των επιχειρηµατικών τους σχεδίων.
Οι ενδιαφερόµενοι για υποβολή επιχειρηµατικών σχεδίων, καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-επιχειρηµατικό τους σχέδιο το
αργότερο µέχρι την 1η Ιουνίου 2007. Στα τρία καλύτερα επιχειρηµατικά σχέδια που θα επιλεχθούν από τις εταιρείες Venture
Capital, θα απονεµηθούν χρηµατικά βραβεία.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. είναι η πλέον έµπειρη ελληνική εταιρεία συµβούλων µε αποδεδειγµένη τεχνογνωσία σε
venture capital finance, έχοντας αναλάβει σηµαντικό αριθµό έργων στον τοµέα της Χρηµατοδότησης της Καινοτοµίας (Venture
Capital, Business Angels, Incubators), για λογαριασµό κοινοτικών και εθνικών φορέων και διατηρώντας επαφή µε τα
µεγαλύτερα Venture Capital funds σε Ελλάδα και εξωτερικό. Παράλληλα, η εταιρεία µας συµµετείχε ανελλιπώς στα
προηγούµενα forum, υποστηρίζοντας καινοτοµικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς στην αναζήτηση χρηµατοδότησης
Venture Capital, καθώς και σε αντίστοιχα forum του εξωτερικού.
Παροτρύνουµε τις καινοτοµικές επιχειρήσεις που αναζητούν χρηµατοδότηση στα επιχειρηµατικά τους σχέδια να επικοινωνήσουν
µαζί µας, ώστε να ενηµερωθούν για το θεσµό του Venture Capital και για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών
τους σχεδίων. Αξιοποιείστε την εµπειρία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για να αυξήσετε τις πιθανότητες προσέλκυσης
Venture Capital Funds και να διαπραγµατευτείτε αποτελεσµατικά τις συνεργασίες σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Κεµεντσετσίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, e-mail: kementsetsidis@atlantisresearch.gr

16) "∆ιεθνής µελέτη για την παγκοσµιοποίηση και την ανοικτή καινοτοµία (υπό την αιγίδα
και συµµετοχή του ΟΟΣΑ)", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (Ε.Π.Α.Ν.) 2000 – 2005
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική ανέλαβε πρόσφατα την υλοποίηση της πιο πάνω µελέτης µε στόχο τη συλλογή στοιχείων απο τις
πλέον δραστήριες Ελληνικές επιχειρήσεις στον τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και της καινοτοµίας ώστε να παρουσιαστούν
success stories που έχουν συνεισφέρει στην παγκοσµιοποίηση της Ελληνικής Οικονοµίας. Η µελέτη θα ολοκληρωθεί σε 6 µήνες
και τα αποτελέσµατα θα δηµοσιοποιηθούν από τον ΟΟΣΑ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Τόνια ∆αµβακεράκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 102, email: damvakeraki@atlantisresearch.gr

17) Σηµαντικές οι νέες εγκαταστάσεις του AIMMS
Το AIMMS (An Integrated Maintenance Management System) της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές επέλεξαν σηµαντικότατες
εταιρίες και οργανισµοί για την µηχανογράφηση των λειτουργιών συντήρησης του εξοπλισµού τους µέσα στο 2006.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι βιοµηχανίες:
•
KLEEMANN HELLAS A.E. (Συστήµατα Ανελκυστήρα)
•
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. (Άλευρα και προϊόντα κατεψυγµένης ζύµης)
•
CHRISTIS DAIRIES LTD (Γαλακτοβιοµηχανία Κύπρου)
•
ΤΟΤΤΗΣ FOODS A.E. (Τρόφιµα)
•
BINGO A.E. (Τρόφιµα)
•
ΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΗ Α.Ε.(Λατοµείο)
•
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ (Επεξεργασία Μετάλλων)
Και οι οργανισµοί:
•
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Τµήµα Βιοιατρικής Τεχνολογίας)
•
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (Τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Κοζάνη)
Παράλληλα, µέσα στο 2007 θα ξεκινήσει η εφαρµογή του AIMMS µεταξύ άλλων στις εταιρίες:
•
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. (Τµήµα ∆ιαχείρισης Οχηµάτων)
•
ΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε. (Ξενοδοχείο)

•
•
•
•
•

ALFA WOOD ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Ε. (Βιοµηχανία Επεξεργασίας Ξύλου)
ΤΟΤΤΗΣ PACK A.E. (Βιοµηχανία Χαρτιού)
ΕΣΚΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. (Συνεργείο Οχηµάτων & Γεωργικών Μηχανηµάτων)
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε.(Συσκευασίες Τροφίµων)
SELLOPLAST Α.Ε. (Αυτοκόλλητες Ετικέτες)

Το AIMMS συγκαταλέγεται στα µηχανογραφικά συστήµατα διαχείρισης της συντήρησης (CMMS) και καλύπτει πλήρως τις
λειτουργικές περιοχές:
•
∆ιαχείριση Κατασταλτικής και Προληπτικής Συντήρησης Εξοπλισµού
•
∆ιαχείριση Αποθήκης Ανταλλακτικών
•
∆ιαχείριση Στόλου Οχηµάτων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής λογισµικού για τη βιοµηχανία, εξειδικεύεται απόλυτα
στο κοµµάτι της µηχανογραφηµένης διαχείρισης της συντήρησης. Η εφαρµογή του προϊόντος της, AIMMS, αποτελεί µία
στρατηγικής απόφασης επιλογή για κάθε εταιρία που όµως µπορεί να εγγυηθεί άµεσα αποτελέσµατα στην αύξηση της
διαθεσιµότητας και της αξιοπιστίας του εξοπλισµού µε το ελάχιστο κόστος και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων του τµήµατος
συντήρησης. Οι λόγοι που το έχουν καταστήσει πρώτο στην ελληνική αγορά των CMMS:
1. Ώριµο/Ενσωµατωµένη Τεχνογνωσία: Λειτουργεί από το 1993 και µέχρι σήµερα το έχουν χρησιµοποιήσει εκατοντάδες
µηχανικοί συντήρησης.
2. Φιλικό: Αναπτύχθηκε στους χώρους της παραγωγής µε σκοπό να «µιλάει» τη γλώσσα των µηχανικών. Είναι πλήρως
παραµετροποιήσιµο µε σαφή προσανατολισµό την απλότητα.
3. Πλήρως εξειδικευµένη οµάδα µηχανικών: Οι µηχανικοί που το αναπτύσσουν και το υποστηρίζουν είναι άρτια καταρτισµένοι
στην περιοχή της συντήρησης, συµµετέχουν σε δηµοσιεύσεις και συνέδρια, πραγµατοποιούν auditing συντήρησης,
σεµινάρια και εκπαιδευτικά ταξίδια, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα ενώ είναι οι βασικοί
διοργανωτές του Ετήσιου Πανελλήνιου Maintenance Forum και των ετήσιων βραβείων συντήρησης.
4. Πανελλαδική υποστήριξη: Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, µε το ευρύ δίκτυο συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα να
υποστηρίξει εφαρµογές σε ολόκληρη την Ελλάδα και Κύπρο.
5. Το σύστηµα µε τις περισσότερες εγκαταστάσεις: Αριθµεί σήµερα τις περισσότερες εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο
καλύπτοντας τις ανάγκες της Βιοµηχανίας και των Υπηρεσιών σε τοµείς όπως: Επεξεργασία Μετάλλων, Τρόφιµα, Λατοµεία,
Βιοµηχανία Χαρτιού, Έπιπλα, Κουφώµατα, Υφαντουργία, Νοσοκοµεία, Ξενοδοχεία κ.α.).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: • Γιώργος Ευφραιµίδης, Τηλ. 2310 233266, email: ge@abe.gr

18) «To www.jobical.com καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες προσλήψεων µιας εταιρίας µε
οικονοµικές συνδροµές.»
Το www. Jobical .com προσελκύει καθηµερινά µεγάλο αριθµό στελεχών από όλους τους κλάδους, εντοπίζοντας για τις
επιχειρήσεις τα πιο εξειδικευµένα στελέχη.
Για εταιρίες που αναζητούν συχνά προσωπικό, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: boza@atlantisresearch.gr

19) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε στους
χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν παροχή πληροφοριών από το portal της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr ειδικά για
χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν λοιπόν
στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να διαφηµιστείτε online µέσω του www.atlantisresearch.gr ή µέσω
του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από 75.000 αποδέκτες κάθε δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο
ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηµατικό εργαλείο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr

