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1) Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής µελετών ενίσχυσης επενδύσεων στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.
Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε ποσοστό επιχορήγησης από 15% έως 60% ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Οι κανονιστικές αποφάσεις ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου, (οι οποίες υπογράφηκαν την 5/7/2007), προσδιορίζουν
τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τις ενισχυόµενες δαπάνες για κάθε ένα είδος
επενδυτικού σχεδίου. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις, εκτός του ύψους ενισχύσεων, επιφέρουν επιπρόσθετες αλλαγές, όπως η
ενίσχυση αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση, η ενίσχυση υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων
κτιρίων και εξοπλισµού, η ενίσχυση αυτοκινήτων ψυγείων για τα σχέδια µεταποίησης, κ.ά.
Η σχετική περίληψη του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (www.atlantisresearch.gr), αποτελεί
έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

2) Ενεργοποιείται ο Αναπτυξιακός Νόµος µε ουσιαστικές αλλαγές στην ενίσχυση των
επενδύσεων στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Παρουσιάζονται σηµαντικές αλλαγές στην ενίσχυση των επενδύσεων στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής
ενέργειας σύµφωνα µε τις υπουργικές αποφάσεις που ενεργοποιούν τον αναπτυξιακό νόµο. Πιο συγκεκριµένα:
•

•

Τα ποσοστά ενίσχυσης δεν ξεπερνά το 40% για όλες τις περιοχές της Ελλάδας για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιλογή της γεωγραφικής περιοχής επηρεάζεται µόνον από την ηλιοφάνειά της κι όχι από
διαφοροποιηµένα ποσοστά επιχορήγησης.
Κατά την υποβολή της πρότασης στον αναπτυξιακό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

o
o
o
o
o

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (όπου απαιτείται)
Άδεια παραγωγής ή βεβαίωση εξαίρεσης σύµφωνα µε το Ν. 3468/2006
Προσφορά σύνδεσης του φωτοβολταϊκού µε τα ∆ίκτυο ή το Σύστηµα
Πιστοποιητικό ISO κατασκευής
Άδεια εγκατάστασης (όπου απαιτείται)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου, δείτε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στον 3299/04.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτει µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο και αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
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3) Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
(εξαιρουµένων των τουριστικών επιχειρήσεων) από το Γ' ΚΠΣ µε ποσοστό της επιδότησης από 50% έως 60% ανάλογα µε την
Ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Α'
και Β' και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ' (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο
τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.
Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000 ευρώ
για την Ζώνη Γ 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
Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι:
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
2.
Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση της
επένδυσης
3. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας
5. Συστήµατα αυτοµατοποίησης
6.
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του
συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
7. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
8. ∆απάνες προώθησης
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση προτάσεων για
επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στον
επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχεδίου δείτε την περίληψη του.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών (210 6563800) :
• Γρηγόρης Μηλόπουλος, Τηλ. 210 6563809, κιν. 6940 822913, e-mail: gmil@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα στην Κρήτη από 2/7/2007 ενώ ξεκινά για τα µη
διασυνδεδεµένα νησιά από την 1/8/2007.
Σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αδειοδότηση µονάδων Φ/Β συστηµάτων στα µη διασυνδεδεµένα
νησιά η περίοδος υποβολής για τις αιτήσεις στην Κρήτη ορίζεται από 2.7.2007 έως και 31.8.2007, ενώ για τα υπόλοιπα µη
διασυνδεδεµένα νησιά από 1.8.2007 έως και 28.9.2007.
Με την εν λόγω πρόσκληση της ΡΑΕ, προβλέπεται µεταξύ άλλων, πως εάν το ενδιαφέρον ξεπεράσει το περιθώριο ισχύος που
δίνεται για κάθε νησί, επιµερίζεται η ισχύς στους αιτούντες, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται πρακτικά προτεραιότητα στις
αιτήσεις ΦΒ πάρκων µικρής ισχύος.
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Σηµειώνεται ότι λόγω των πολυάριθµων αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών που έχουν ήδη κατατεθεί τους τελευταίους
µήνες στην Ηπειρωτική Ελλάδα και καθώς οι αιτήσεις στις περισσότερες περιοχές υπερβαίνουν κατά πολύ την προβλεπόµενη
ισχύ, πολλοί υποψήφιοι επενδυτές που δεν εξασφάλισαν καλή σειρά προτεραιότητας, έχουν µία ακόµη ευκαιρία, εφόσον
φυσικά διαθέτουν ή µπορούν να αποκτήσουν κατάλληλο αγροτεµάχιο σε κάποιο από τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Βάσει
λοιπόν της απόφασης της ΡΑΕ υπ. αριθµ. 96/2007 προκύπτουν τα εξής:

•
•
•
•

•

Η πρόσκληση δεν περιλαµβάνει όλα τα νησιά όπως Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαµοθράκη, Κύθηρα κλπ. Για τα νησιά
που δεν περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη πρόσκληση, θα υπάρξει αργότερα άλλη ξεχωριστή πρόσκληση.
Κατά την αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων, δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο ειδικότερος χρόνος υποβολής κάθε
αίτησης.
Για την Κρήτη, το περιθώριο για φωτοβολταϊκούς σταθµούς επιµερίζεται ισόποσα στους τέσσερις νοµούς της. Στη
περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νοµό δεν καλύπτεται, αυτό µεταφέρεται και διατίθεται ισοµερώς στους
λοιπούς νοµούς.
Εφαρµόζεται µεθοδολογία επιµερισµού της ισχύος. Σύµφωνα µε την σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 96/2007 απόφασή
της ΡΑΕ, υπολογίζεται το "µέτρο επιµερισµού" ως το πηλίκο του συνολικού περιθωρίου προς τον αριθµό των
αιτήσεων. Οι αιτήσεις των οποίων η ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως, ενώ
στις αιτήσεις των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ' αρχάς, ισχύς ίση µε το µέτρο
επιµερισµού και εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού, για την εναποµείνασα ισχύ του
περιθωρίου. Από την εφαρµογή της µεθοδολογίας θα πρέπει να διατίθεται σε µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς
(ισχύος έως 20 kWp), συνολικά, ισχύς ίση µε 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου και αν αυτό δεν ικανοποιείται, η
ισχύς που αποµένει για την κάλυψη του ποσοστού του 10% διατίθεται σε επόµενη πρόσκληση.
Τα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, παρουσιάζονται στον ακόλουθο
πίνακα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
Περιθώριο
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ Φωτοβολταϊκών
ΝΗΣΙΩΝ
σταθµών (kW)
20,61

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

42,31

∆ΗΛΟΣ

0,00

175,41

ΣΥΡΟΣ

1.820,78

ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

277,00

∆ΟΝΟΥΣΑ

22,56

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

26,64

ΘΗΡΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

1.992,81

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΟΘΩΝΟΙ

14,61

30,75

ΠΑΡΟΣ

1.580,80

ΝΑΞΟΣ

1.562,60

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

2.174,98

127,17

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

41,14

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

26,18

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

11,22

ΙΚΑΡΙΑ

508,19

ΣΙΚΙΝΟΣ

22,44

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

605,19

ΙΟΣ

ΚΑΣΟΣ

64,27

ΚΥΘΝΟΣ

56,57

ΚΩΣ

4.442,58

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

1.139,45

ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

265,55
63,58
2.717,63

ΦΟΥΡΝΟΙ

58,84

ΘΥΜΑΙΝΑ

5,60

608,13

ΠΑΤΜΟΣ

287,80

ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ

6,40

ΣΕΡΙΦΟΣ

343,72

ΨΕΡΙΜΟΣ

6,40

ΣΙΦΝΟΣ

246,10

ΓΥΑΛΙ

6,40

ΣΚΥΡΟΣ

275,67

ΣΥΜΗ

567,66

ΛΕΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

43,76
0,00

ΘΗΡΑΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Περιθώριο
Φωτοβολταϊκών
σταθµών (kW)

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΑΜΟΡΓΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ

ΝΙΣΥΡΟΣ

83,22

ΤΗΛΟΣ

57,61

ΛΕΙΨΟΙ

51,21

ΧΙΟΣ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΟΙΝΟΥΣΕΣ

3.841,76
54,99

ΛΕΣΒΟΣ

5.511,36

ΨΑΡΑ

ΛΗΜΝΟΣ

1.187,51

ΡΟ∆ΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ

105,12

ΧΑΛΚΗ

25,67

ΜΗΛΟΣ

661,31

ΚΡΗΤΗ

52.499,02

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

31,43
12.808,89

48,13

Σύνολο:

99.257
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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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στην ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε εφαρµογή του νέου κανονισµού αδειών, µε
ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε στον κύκλο αυτόν (1 - 11 Ιουνίου 2007) συνολικά 13 αιτήσεις για
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα συνολικής ισχύος 14,7 MW. To
ενδιαφέρον των επενδυτών στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ήταν τόσο µεγάλο ώστε την τελευταία ηµέρα (11 Ιουνίου 2007)
της προθεσµίας υποβολής υπήρχε µεγάλη ουρά αναµονής έξω από τα γραφεία της ΡΑΕ.
Κατόπιν αυτού του ενδιαφέροντος, αναµένεται να υπερκαλυφθεί το περιθώριο ισχύος για τις περισσότερες από τις περιφέρειες
της Ελλάδας, για τις κατηγορίες ισχύος άνω των 150KW, όπως αυτό ανακοινώθηκε στο πρόγραµµα ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (http://www.rae.gr). Σε αυτήν την περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νέου κανονισµού
αδειών παραγωγής, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση διενεργείται σύµφωνα µε τον οδηγό
αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Ιούλιος 2001) αλλά και σύµφωνα µε την πρόσφατη
απόφαση της ΡΑΕ (http://www.rae.gr) αριθµός 104/2007 που κοινοποιήθηκε την 1/6/2007 και αφορά την Μεθοδολογία
Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς.
Σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της ΡΑΕ, λαµβάνονται υπόψη µόνο 2 κριτήρια κατά την συγκριτική αξιολόγηση των ΦΒ
σταθµών. Για το πρώτο κριτήριο, της απόδοσης του έργου, πολύ ελαφρό προβάδισµα έχουν οι ΦΒ σταθµοί που κάνουν χρήση
συστήµατος παρακολούθησης του ήλιου (tracker) 2 αξόνων από τα συστήµατα µε 1 άξονα και τα συστήµατα ενός άξονα
έχουν ελαφρό προβάδισµα από τα ΦΒ πάρκα µε σταθερά πάνελ. Για το δεύτερο κριτήριο, αυτό της ωριµότητας του έργου,
λαµβάνονται υπόψη οι γνωµοδοτήσεις των περιφερειακών υπηρεσιών που απαιτούνται κατά την έγκριση της Προµελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σύµφωνα µε τον ορισµό των ισοδύναµων έργων της απόφασης, όλα τα έργα της κατηγορίας 150 KW έως 2 MW είναι
ισοδύναµα. Για τα έργα πάνω από 2 MW, για να µην είναι δύο έργα ισοδύναµα, θα πρέπει το ένα να έχει σύστηµα tracker 2
αξόνων και 6 περιφερειακές γνωµοδοτήσεις, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποτελείται από σταθερά πάνελ και να µην έχει ούτε
µία περιφερειακή γνωµοδότηση. Σύµφωνα µε την απόφαση, το περιθώριο ισχύος της κάθε περιφέρειας θα κατανεµηθεί στα
ισοδύναµα έργα ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ του κάθε έργου.
Με βάση τα παραπάνω το εύλογο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όλα τα έργα της ίδιας κατηγορίας για κάθε περιφέρεια,
εφόσον πάρουν µια κατ' αρχήν θετική γνωµοδότηση, θα µοιραστούν την διατιθεµένη ισχύ.
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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, e-mail: mouratidis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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6) « e-consulting » Νέες Υπηρεσίες από την Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε για τα
προγράµµατα ενίσχυσης ΜΜΕ στους τοµείς του Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε µε το « e-consulting » προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα αξιοποίησης της
εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα
προσιτές τιµές.
Τι είναι το e-consulting ;
Ένα σύγχρονο και ταχύτατο εργαλείο υποβοήθησης και τεκµηρίωσης συγγραφής πρότασης για το ΠΕΠ Τριτογενούς Τοµέα.
Σε ποιους απευθύνεται;
 Επιχειρηµατίες οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν µόνοι τους φάκελο επενδυτικού σχεδίου είτε για λογαριασµό τους είτε για
λογαριασµό των πελατών τους, µε την υποβοήθηση και την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 Λογιστές, Φοροτεχνικούς οι οποίοι συντάσσουν µελέτες για λογαριασµό πελατών τους και χρειάζονται ένα πρόσθετο
εργαλείο τεκµηρίωσης, αυτοµατοποίησης και τυποποίησης συγγραφής πρότασης.
 Συµβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από την µεγάλη εµπειρία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. στη υποβολή πάσης φύσεως επενδυτικών σχεδίων.
Η υπηρεσία e-consulting θα παρέχει
χρήσιµες συµβουλές για την συγγραφή και υποβολή της πρότασης
υποδείγµατα παραγράφων για την συγγραφή της πρότασης
υπολογισµό και τεκµηρίωση της βαθµολογίας της πρότασης
τηλεφωνική επικοινωνία σε πακέτα των 2 ωρών για ενηµέρωση από έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της εταιρείας µας
έλεγχο της συγγραφής πρότασης κατά την διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της πρότασης
έλεγχο απαιτούµενων τυπικών δικαιολογητικών
διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ) µε συνεχή ενηµέρωση

•
•
•
•
•
•
•

Γιατί συµφέρει;
Με την υπηρεσία e-consulting η εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει στους πελάτες της άµεσα, γρήγορα
και µε χαµηλό κόστος την τεχνογνωσία και την µακροχρόνια εµπειρία που έχει στην συγγραφή προτάσεων και την
εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από ελληνικά και
ευρωπαϊκά προγράµµατα .
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ξεκινά την υπηρεσία του e-consulting για την υποβολή προτάσεων στα προγράµµατα
ΠΕΠ ενίσχυσης των ΜΜΕ στους τοµείς του εµπορίου και υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-consulting επισκεφτείτε το site
(http://www.atlantisresearch.gr) της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- 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
- Μαριάνθη Μουτζούκη Τηλ 2310 531000 εσωτ 131 moutzouki@atlantisresearch.gr

7) Συνεργαζόµενη εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στην Κρήτη
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι από την 1η Ιουλίου συνεργάζεται µε την εταιρεία ALPHA LEADER
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, που στεγάζεται στην οδό Πανεπιστηµίου & Β. Κριµπά 1, στο Ηράκλειο Κρήτης, για τη πληρέστερη
συµβουλευτική κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα site www.alphaleader.gr και www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: info@alphaleader.gr
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8) ∆ράσεις στον τοµέα της ενέργειας στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Ευφυής Ενέργεια –
Ευρώπη"
∆ηµοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραµµα "Ευφυής Ενέργεια -Ευρώπη".
Το πρόγραµµα καλύπτει δράσεις στις ακόλουθες θεµατικές περιοχές:
Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών – SAVE
Νέοι και ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι – ALTENER
Ενέργεια στις µεταφορές – STEER
Ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συνδυάζουν την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιµους
ενεργειακούς πόρους
Οι ενδιαφερόµενοι, που µπορούν να είναι ιδιωτικά και δηµόσια νοµικά πρόσωπα, θα πρέπει να σχηµατίσουν µία σύµπραξη 3
τουλάχιστον εταίρων. Οι εταίροι πρέπει να προέρχονται από 3 τουλάχιστον διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή υποψήφιες προς
ένταξη στην ΕΕ χώρες ή τρίτες χώρες που συνεργάζονται µε την ΕΕ σε ερευνητικά προγράµµατα. Η µέγιστη διάρκεια των
προγραµµάτων έχει οριστεί στους 36 µήνες.
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 28 Σεπτεµβρίου 2007 για όλες τις δράσεις ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός
είναι 65 εκ. €.
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/comm/energy/intelligent/index_en.html
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
• Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email:
keratidis@atlantisresearch.gr

9) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα eContentplus για το
ψηφιακό περιεχόµενο
Ανακοινώθηκε η τρίτη προκήρυξη του ευρωπαϊκού προγράµµατος eContentplus για το ψηφιακό περιεχόµενο. Ο
προϋπολογισµός είναι 46,5 εκατ. € και η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2007.
Το πρόγραµµα eContentplus στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού
περιεχοµένου στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς από τα κράτη µέλη και τις συνδεδεµένες
χώρες της ΕΕ, και, υπό προϋποθέσεις, από την Τουρκία, την Κροατία και τη FYROM. Καλύπτει τρεις τοµείς: Γεωγραφικά
δεδοµένα, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
ψηφιακού περιεχοµένου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr

10) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας»
Το πρόγραµµα «Υποστήριξη της πολιτικής για τις ΤΠΕ» προσφέρει τις ακόλουθες δράσεις:
•
ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληροφοριών και ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες πληροφοριών
•
ενθάρρυνση της καινοτοµίας µέσω της ευρύτερης υιοθέτησης των ΤΠΕ και των επενδύσεων σε αυτές
•
ανάπτυξη µιας κοινωνίας των πληροφοριών χωρίς αποκλεισµούς και αποτελεσµατικότερων και αποδοτικότερων
υπηρεσιών σε τοµείς δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Το πρόγραµµα στήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ δύναται να εφαρµοστεί µέσω σχεδίων, ενεργειών βέλτιστης πρακτικής και
θεµατικών δικτύων, καθώς και µε µέτρα για την ευρείας κλίµακας δοκιµή και επίδειξη καινοτόµων δηµόσιων υπηρεσιών µε
πανευρωπαϊκή διάσταση.
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Στηρίζονται τα ακόλουθα:
•
σχέδια, όπως σχέδια εφαρµογής, πιλοτικά σχέδια και σχέδια πρώτης εµπορικής αξιοποίησης.
•
ενέργειες βέλτιστης πρακτικής, µε σκοπό τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή εµπειρίας σε όλη την
Κοινότητα.
•
θεµατικά δίκτυα που φέρνουν σε επαφή πλήθος ενδιαφεροµένων φορέων µε συγκεκριµένο στόχο, ώστε να
διευκολύνονται οι δραστηριότητες συντονισµού και η µεταφορά γνώσεων.
Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 23η Οκτωβρίου 2007, ενώ ο προϋπολογισµός έχει οριστεί στα
54 εκ. €.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email:
keratidis@atlantisresearch.gr

11) Ολοκλήρωση έργων δηµοσίου σε Ελλάδα και Κύπρο
Ενδιάµεση Αξιολόγηση χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων της Κύπρου
Ολοκληρώνεται µε επιτυχία το έργο που αποσκοπεί στην προσαρµογή του Κυπριακού ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό Κεκτηµένο. Η
Ατλαντίς Ελλάδας σε συνεργασία µε την οµώνυµη θυγατρική της στην Κύπρο µελέτησε σε βάθος τη δοµή και τη λειτουργία
του Κυπριακού δηµόσιου τοµέα εµβαθύνοντας σε καθένα από τα 19 έργα του Προενταξιακού Προγράµµατος 2003 και του
Προγράµµατος Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης 2004-05. Η Ατλαντίς, φιλοδοξεί να συνεχίσει τη συνεργασία της µε το Κυπριακό
δηµόσιο στοχεύοντας στην ανάληψη έργων υποστήριξης που εµπίπτουν στο ευρύ φάσµα δραστηριοποίησης της εταιρείας.

Α’ Φάση έργου Σ∆ΙΤ
Το Τµήµα Υποστήριξης Προγραµµάτων ∆ηµοσίου ολοκληρώνει την Α’ Φάση της υποστήριξης του ∆ήµου Πορταριάς, Ν.
Μαγνησίας, για την κατασκευή χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων υποβάλλοντας στην Αναθέτουσα Αρχή το master plan και τα
σενάρια βιωσιµότητας για το χώρο στάθµευσης. Το master plan έχει σαν απώτερο στόχο αφενός την επιλογή του βέλτιστου
επιχειρησιακού σχεδίου υλοποίησης και εκµετάλλευσης του έργου και αφετέρου τον ακριβή προσδιορισµό των παραµέτρων
σκοπιµότητας, κόστους, εσόδων και κερδών του.
Η υλοποίηση χώρου στάθµευσης στο ∆ήµο Πορταριάς είναι το ένα από τα δύο έργα υποστήριξης διαδικασιών Σ∆ΙΤ που έχει
αναλάβει η Ατλαντίς.
Ετήσια Έκθεση 2006 για το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Η Ατλαντίς ολοκλήρωσε τις εργασίες υποστήριξης της ∆ιαχειριστικής Αρχής στην προετοιµασία της Έκθεσης του ΠΕΠ
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες αυτές συµπεριλάµβαναν τη σύνταξη χρηµατοδοτικών πινάκων προόδου και την κατάρτιση
δέσµης ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών µε σκοπό την παρουσίαση του βαθµού παραγωγικότητας, αποτελεσµατικότητας και
οικονοµικότητας του προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα παρουσιαστούν στην Ε.Ε. µέσω του τελικού αποδέκτη
του ΠΕΠ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Πάνος Λιβέρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ., 127, κιν. 6947 001994, email: liveris@atlantisresearch.gr

12) Βρείτε στρατηγικούς συνεργάτες και επενδυτές για τα ερευνητικά σας αποτελέσµατα
Μετά την επιτυχία της 1ης Ακαδηµίας i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς, οι ερευνητές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν
χρηµατοδότηση και συνεργάτες για κορυφαία ερευνητικά τους έργα, µέσω της δικτυακής πύλης http://www.i-techpartner.eu .
Η Ακαδηµία, που διοργανώθηκε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και µε την υποστήριξη τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων (ΣΕΠΒΕ, URENIO, THERMI AE, SEERC, Europe
Unlimited), κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 80 κορυφαίους ερευνητές, καινοτόµες επιχειρήσεις, φορείς
µεταφοράς τεχνολογίας, ειδικούς της καινοτοµίας και επενδυτές Venture Capital, µε σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και
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τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων.
Κατά τη διάρκεια της Ακαδηµίας παρουσιάσθηκαν 9 ερευνητικά έργα που αναζητούν συνεργάτες και επενδυτές σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 12 προσωπικές συναντήσεις (One2One meetings)
µεταξύ συµµετεχόντων, µε σκοπό τη βελτίωση των ερευνητικών προτάσεων, την εξέταση πιθανών συνεργασιών, τη
γενικότερη δικτύωση κλπ.
Οι παρουσιάσεις της Ακαδηµίας καθώς και στιγµιότυπα από την εκδήλωση είναι διαθέσιµα στο portal του έργου
http://www.i-techpartner.eu, µέσω του οποίου µπορούν να συνεχίσουν τις εγγραφές τους στο δίκτυο i-techpartner
ερευνητές από επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τις επερχόµενες δράσεις του,
αναζητώντας είτε συνεργάτες και χρηµατοδότηση για τα ερευνητικά τους έργα είτε συµµετοχή σε ερευνητικά έργα τρίτων.
Συνολικά το δίκτυο i-techpartner αριθµεί περισσότερα από 1000 µέλη δίνοντας στα µέλη του την ευκαιρία να δικτυωθούν µε
τους καλύτερους ευρωπαίους ερευνητές του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µε καινοτόµες ΜΜΕ και ειδικούς σε θέµατα
καινοτοµίας, καθώς και να δουν περισσότερα από 70 κορυφαία έργα τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, µία από τις νέες
υπηρεσίες της δικτυακής πύλης http://www.i-techpartner.eu είναι το RADAR, το οποίο σχηµατοποιεί τις δυνατότητες
συνεργασίας και τη συµβατότητα των µελών του δικτύου διευκολύνοντας τη δικτύωση (networking), παρέχοντας µία γραφική
απεικόνιση των µελών που έχουν τεχνολογίες / δυνατότητες / προσωπικά ενδιαφέροντα κλπ παρόµοια µε του
ενδιαφερόµενου.
Σε ένα πολύ σηµαντικό επόµενο στάδιο επιλεγµένα µέλη του δικτύου i-techpartner θα προσκαλεστούν σε κλειστά τοµεακά
Forum, 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.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, e-mail: karakasidou@atlantisresearch.gr

13) Αυξήστε τις πιθανότητες χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του FP7 χρησιµοποιώντας το
Πακέτο Εργαλείων Gate2start
Το πακέτο εργαλείων Gate2Start έχει σκοπό να βοηθήσει ερευνητές µε ιδέες σε αρχικό στάδιο να τις βελτιώσουν σε θέµατα
αγοράς και επιχειρήσεων, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην αγορά. Τα εργαλεία του Gate2Start µπορούν
µεταξύ άλλων να χρησιµοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν σηµαντικά µία ιδέα πριν την υποβολή της στο FP7, αυξάνοντας
τις πιθανότητες χρηµατοδότησής της. Η πρώτη έκδοση των εργαλείων του Gate2Start περιλαµβάνει συνολικά τα ακόλουθα
εργαλεία:
1. "How-to-guide" για την δηµιουργία περίληψης µίας ερευνητικής ιδέας.
2. Checklist: θέµατα που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ο ερευνητής πριν προχωρήσει σε επόµενο στάδιο. Το checklist
χρησιµοποιείται παράλληλα µε το "How-to-guide".
3. Online Self – Assessment Tool: εργαλείο αυτοαξιολόγησης που ως στόχο έχει να διευκολύνει τους ερευνητές να
αξιολογήσουν την τοποθέτηση της ιδέας τους στην «κλίµακα της προοπτικής καινοτοµίας / αγοράς» και να τους βοηθήσει να
αποφασίσουν πως να βελτιώσουν αυτή τη θέση. Το SAT είναι διαθέσιµο online: http://213.140.130.189/gate2start.
4. Εργαλεία 3ου σταδίου, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο πετυχηµένων πρωτοβουλιών και έργων και έχουν αποδειχθεί
αξιόπιστα. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται σε στάδιο µεταγενέστερο από αυτό που στοχεύει το Gate2Start (µετά την
Απόδειξη της Ιδέας - Proof of Concept), ωστόσο µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τα εργαλεία του Gate2Start.
Ήδη το πακέτο εργαλείων του Gate2Start έχει χρησιµοποιηθεί από περισσότερες από 30 υποψήφιες προτάσεις στο πλαίσιο
του FP7 έχοντας χαρακτηρισθεί ως «πολύτιµο βοήθηµα» για τη µεγιστοποίηση της πιθανότητας επιτυχίας της καινοτοµίας
στην αγορά και τη προσέλκυση χρηµατοδότησης. Θετικές είναι και οι πρώτες αντιδράσεις από την παρουσίαση των εργαλείων
στο εξωτερικό (Βέλγιο, Γερµανία, Τσεχία, Αγγλία), όπου τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας του Gate2Start θα ξεκινήσουν
άµεσα την πιλοτική εφαρµογή τους.
Παράλληλα µε τη χρήση του πακέτου εργαλείων Gate2Start παρέχεται δωρεάν συµβουλευτική υποστήριξη µε τη µορφή
προσωπικής προγύµνασης στο πλαίσιο του έργου Gate2Start. Ειδικότερα, παρέχεται εξειδικευµένη υποστήριξη, κατά τη
διάρκεια ιδιωτικών συναντήσεων µε ειδικούς, σε ερευνητές µε ιδέες εφαρµοσµένης έρευνας σε πρώιµο στάδιο, οι οποίοι
επιθυµούν να τις µετατρέψουν σε πετυχηµένες καινοτοµίες για την αγορά και την κοινωνία.
Όλα τα εργαλεία του Gate2Start είναι διαθέσιµα στο http://www.europe-innova.org/Gate2Start
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, e-mail: karakasidou@atlantisresearch.gr
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14) «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

15) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το
Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του.
Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη
χρήση εργαλείων πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.
Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από
το δηµοσιογράφο κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του
περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς
και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr

16) ∆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
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