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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 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.

•

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

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.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]

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, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis.cy.net
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Επιχειρηµατικά – στεγαστικά δάνεια, συµβάσεις leasing παγίων περιουσιακών

στοιχείων – λοιπές χρηµατοδοτήσεις µέσω εµπορικών τραπεζών
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει τη χρηµατοδότηση µεσαίων, µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων καθώς και
αγοραστές ακινήτων για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών. Συγκεκριµένα αναλαµβάνει την ανάλυση και την
προετοιµασία του φακέλου µε τα αρχικά δικαιολογητικά, τη συµπλήρωση ειδικής φόρµας για ένα πλήρες αίτηµα, ώστε να
κατατεθεί στην Τράπεζα µία ολοκληρωµένη και αιτιολογηµένη περιγραφή των αναγκών του ∆ανειολήπτη.

>

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένη µε την Τράπεζα και µεσολαβεί για τη χορήγηση
οµολογιακών, µακροπρόθεσµων, επενδυτικών δανείων, συµβάσεων leasing και γενικά εµπλέκεται στο σύνολο των
επιχειρηµατικών δανείων. Εµπλέκεται επίσης στη χορήγηση στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία και ακινήτων
γενικότερα.
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Τονίζονται ιδιαίτερα οι περιπτώσεις επιχειρηµατικών δανείων, οι οποίες αναφέρονται στην υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων
καθώς και στην κάλυψη της ιδίας συµµετοχής, εφόσον η µελέτη του Business Plan ανατεθεί στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., τότε ο επενδυτής απολαµβάνει προνοµιακής µεταχείρισης.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Βασίλειος ∆ικαιούλιας, Τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 422822, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
- Ελένη Μπάρλα, Τηλ. 210 6563804, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης Τσιτσιπάτης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 135, κιν. 6944 604019, e-mail: tsitsipatis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

2) Έως 23% επιπλέον επιχορήγηση για επενδύσεις που υλοποιούνται στις πυρόπληκτες
περιοχές, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004. Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων 31/8/2008.
Οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και οι δήµοι Αιγίου, Ακράτας, ∆ιακοπτού,
Συµπολιτείας, Ερινεού και Αιγείρας στην περιοχή Αιγιαλείας του νοµού Αχαΐας και Ελειού-Πρόνων και
Λειβαθούς του νοµού Κεφαλληνίας χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι
ρυθµίσεις των ευνοϊκών κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εφαρµογή για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.
3299/2004, όπως ισχύει.
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Για τις περιοχές αυτές προβλέπονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και
απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης προκαταβολής επιχορήγησης από την 31/8/2007
και για ένα έτος, έως την 31/8/2008.
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Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
• Παρέχονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης, 10% στις µεσαίες και 20% στις µικρές επιχειρήσεις, για όλα τα
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του άρθρου 4 του
Ν. 3299/04 και θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών, µετατάσσονται στην Κατηγορία 1, που προβλέπει
υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης κατά 5%.
Συνεπώς για τις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος τα ποσοστά ενίσχυσης είναι
40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις µεσαίες και 60% για τις µικρές, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50%
για τις µικρές, για όλα τα επενδυτικά σχέδια, πλην εκείνων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή
και αιολική ενέργεια.
Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, απαιτούνται µόνο τα
γενικά δικαιολογητικά που ορίζεί ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους επενδυτικών σχεδίων (π.χ.
περιβαλλοντικά, άδεια λειτουργίας κλπ) θα προσκοµίζονται πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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3) Επιδότηση Κόστους δανεισµού & χρηµατοδοτικής µίσθωσης των επιχειρήσεων – Αυξηµένη
επιδότηση των πληγεισών επιχειρήσεων στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
έτους 2007
Το συγκεκριµένο µέτρο, το οποίο υλοποιείται από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., αναφέρεται στην ενίσχυση για την σύναψη δανειακών
συµβάσεων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων (από 0-20 εργαζόµενους και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να µην
υπερβαίνουν τα 10 εκατ. €).

>

Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ενεργοποίηση των δανειακών συµβάσεων των τελικών αποδεκτών είναι η 31/10/2008 ή
στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, επιλέξιµα είναι τα µισθώµατα που έχουν καταβληθεί έως την
31/10/2008, ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των παγίων από την επιχείρηση.
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Πιο συγκεκριµένα, η επιδότηση αφορά τη σύναψη τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που έχουν διάρκεια πάνω
από ένα έτος, είναι εγγυηµένα από το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., έχουν συγκεκριµένη διάρκεια και λήξη και αφορούν συγκεκριµένο,
προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου. ∆εν είναι επιλέξιµα δάνεια που συνδέονται µε ανάγκες κάλυψης
κεφαλαίων κίνησης και δάνεια που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανοµής ή δαπάνες που
σχετίζονται µε εξαγωγικής δραστηριότητα.
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Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιµο είναι 10.000 €, ενώ το ανώτατο είναι 400.000 €. Η επιδότηση θα είναι
ίση µε το ποσό που αναλογεί στην ονοµαστική επιβάρυνση που επιφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου τέσσερις (4)
µονάδες επιτοκίου. Ειδικά για τις πληγείσες επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, η
επιδότηση καλύπτει το σύνολο του επιτοκίου του δανείου της Τράπεζας και την προµήθεια του ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..
Αναφορικά µε την επιδότηση του κόστους χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιλέξιµες είναι οι µισθώσεις µε κατώτατο
όριο αξίας παγίων 10.000 € και ανώτατο 400.000 €. Επιλέξιµες είναι όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που προβλέπουν
ρήτρα εξαγοράς, ανεξαρτήτου διαρκείας και αφορούν εξοπλισµό και µηχανήµατα, επαγγελµατικά ακίνητα (πλην οικοπέδου)
και επαγγελµατικά αυτοκίνητα. Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί σε 10% της αξίας των πάγιων στοιχείων,
όπως αυτό αναγράφεται στην σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ειδικά για τις πληγείσες επιχειρήσεις στις περιοχές που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007, η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί σε 50% της αξίας των
παγίων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις Τράπεζες και τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης έως 01/09/2008.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr

4) Εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με αργούς ρυθµούς εξελίσσεται η έγκριση των αιτήσεων εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής και των αιτήσεων αδειών
παραγωγής από την ΡΑΕ. Πιο συγκεκριµένα για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής στο Ηπειρωτικό ∆ίκτυο έως την 15/2/2008
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΡΑΕ η κατάσταση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Αιτήσεις και εγκεκριµένη ισχύς ανά περιφέρεια για έργα ΑΠΕ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΩΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΤΗΝ 15/2/2008

15/2/2008

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

14,5

13,4

33,7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

24,5

19,3

63,7

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

12

1,9

22,4

ΗΠΕΙΡΟΥ

5,2

4,6

19,8

16,02

7,3

45

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

18

12,1

46,9

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

17,06

6,9

38,6

36,6

22,9

94,6

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

3

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

10,92

3,8

12,4

4,5

1,7

6,1

159,49

93,9

383,2

>

Σηµειώνεται ότι για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας και
Πελοποννήσου, οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί ξεπερνούν την προβλεπόµενη για το 2007 συνολική προς έγκριση ισχύ.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 που αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα ξεπερνούσαν
αυτό το όριο. Στην παρούσα φάση αξιολογούνται και εγκρίνονται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά την 13/4/2007 των
υπολοίπων περιφερειών, που δεν έχουν καλύψει τον στόχο του 2007 (Θεσσαλονίκης, Αττικής, ∆υτικής Μακεδονίας<
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας).
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Για το Ηπειρωτικό επίσης ∆ίκτυο σύµφωνα µε νεότερη ανακοίνωση της ΡΑΕ αναστέλλεται πλήρως η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς από την
15η Φεβρουαρίου 2008, συµπεριλαµβάνοντας έτσι και το Νοµό Θεσσαλονίκης και τις Περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας και
Αττικής.
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Για τις άδειες παραγωγής έχουν εκδοθεί έως σήµερα συνολικά 23 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 74 περίπου MW εκ
των οποίων οι 2, ισχύος 50 MW ανήκουν στην εταιρεία Αρκαδικός Ήλιος και βρίσκονται στην Μεγαλόπολη. Οι αιτήσεις που
κατατέθηκαν έως την 13/4/2007 βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης ενώ έχει αρχίσει η εξέταση των αιτήσεων του
1ου κύκλου (1-10 Ιουνίου 2007). Σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΡΑΕ οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί µέχρι
σήµερα είναι πολλαπλάσιες της προς διάθεση ισχύος, και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία προτεραιότητα έχουν
οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 , µετά οι αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής κ.ο.κ.
Για τα νησιά επίσης παρατηρήθηκε επίσης πολύ µεγάλο ενδιαφέρον µε υπερκάλυψη της προς αδειοδότηση ισχύος αυτών,
οπότε αναµένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για τον προσδιορισµό του επιµερισµού της ισχύος
αυτών.
Πρακτικά οι µόνες δυνατότητες που έχουν αποµείνει για κάποιον επενδυτή που επιθυµεί να ξεκινήσει σήµερα τις
διαδικασίες αδειοδότησης είναι οι επενδύσεις των έργων έως 20kw και των έργων στα ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά για τα οποία
αναµένεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Τέλος σχετικά µε την δυνατότητα µεταβίβασης τονίζεται ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα:
•
Επιτρέπεται η µεταβίβαση αδειών παραγωγής σύµφωνα µε τον κανονισµό αδειών παραγωγής (άρθρο 40 και άρθρο
41).
•
∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση της εξαίρεσης µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Ν 3587/2007
•
Για αιτήσεις εξαιρέσεων που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα πριν από την 10/7/2007 η ΡΑΕ εξετάζει την
µεταβίβαση των εξαιρέσεων αυτών σε νοµικά πρόσωπα για την διευκόλυνση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων
στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

5) Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας από τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 40% για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια και έως 60% από άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ανάλογα µε την
περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Βασικό στοιχείο για την επιλεξιµότητα του επενδυτικού σχεδίου είναι η άριστη τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης
της ίδιας συµµετοχής που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του προϋπολογισµού του έργου. Οι υποψήφιοι
επενδυτές πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το σηµείο αυτό γιατί θα αποτελέσει την κυριότερη αιτία πιθανής απόρριψης του
επενδυτικού σχεδίου.
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
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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.
Επιπλέον η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε την πρωτοποριακή υπηρεσία του econsulting της αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας
µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του eConsulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο, φωτοβολταϊκά, επιδότηση ή χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής πρότασης,
επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
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Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου διαβάστε την περίληψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό
οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ή επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας .
Καθώς για την υποβολή µιας επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόµο απαιτούνται και κάποιες άλλες άδειες και
εγκρίσεις (πχ περιβαλλοντικοί όροι, άδεια ή εξαίρεση άδειας, όροι σύνδεσης µε την ∆ΕΗ, άδεια εγκατάστασης), η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποστήριξη των πελατών της στις γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης που
απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στον αναπτυξιακό.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
- Γιαννης Μουρατίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ 136 κιν 6949 120 289, e-mail: mouratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

6) “eConsulting”: Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν
µόνοι τους την πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Για πρώτη φορά µια συµβουλευτική εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω
της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Το "e-Consulting" είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη
στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και
για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν
ολοκληρωµένο φάκελο για ένα πλήθος ευκαιριών επένδυσης.
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Με την υπηρεσία e-Consulting µπορείτε:
• Να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία και τους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
• Να έχετε υποστήριξη στη συγγραφή της πρότασής σας µέσω τηλεφώνου, email ή και µε επίσκεψη στα γραφεία µας
• Να έχετε πρόσβαση σε προσεκτικά συγκεντρωµένο και ενηµερωµένο υλικό για να γράψετε τη δική σας πρόταση
• Να αποστέλλετε τις προτάσεις σας για έλεγχο και σχολιασµό κατά την διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της
πρότασης
• Να υπολογίζετε τη βαθµολογία της πρότασής σας
• Να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρωµένα
• Να έχετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ)
• Να ετοιµάζετε την πρότασή σας όπου κι αν είστε αποδοτικά και αποτελεσµατικά µε τη στήριξη των εξειδικευµένων
συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων, 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 των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας της εταιρείας και αποτελεί
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µοναδική ευκαιρία για όσους επιθυµούν ιδιαίτερα οικονοµικά:
• Να γράψουν µόνοι τους την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου
• Να αποκτήσουν µια πληρέστερη ενηµέρωση και γνώση στα στοιχεία εκείνα της σχετικής νοµολογίας που µόνο η
τριβή και εµπειρία µπορεί να δώσει.
• Να αξιολογήσουν µε µια δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει.
• Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν.
• Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι
δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ)
• Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που
γράφουν για ίδια χρήση.
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Αυτή τη στιγµή για τον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή
προτάσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, των logistics, των ειδικών επενδυτικών προγραµµάτων, και
των πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου
εφόσον αυτό ζητηθεί
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο ,
επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
•
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
•
Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
•
Γιαννης Μουρατίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ 136 κιν 6949 120 289, e-mail: mouratidis@atlantisresearch.gr
•
Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
•
Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, κιν. 6947 001997, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr

7) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα για το πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας
γονέων µε 3 τέκνα και άνω και ΡΟΜ.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα για το πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας γονέων µε 3 τέκνα και άνω και
ΡΟΜ. Θα χρηµατοδοτηθούν 1630 επιχειρήσεις µε συνολικό προϋπολογισµό 135 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η επιχορήγηση
που θα χορηγηθεί ανέρχεται στο 55% των επιλέξιµων δαπανών.
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Ειδικότερα στην δράση «ενίσχυση επιχειρηµατικότητας γονέων µε τρία τέκνα και άνω» εντάσσονται 1049 επιχειρήσεις οι
οποίες υπέβαλαν επιχειρηµατικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 93.676.000 ευρώ ενώ η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε
51.522.000 ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για άλλη µια φορά είχε απόλυτη επιτυχία στα επιχειρηµατικά σχέδια που
υποβλήθηκαν από αυτήν.
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8) Πρόγραµµα «Ελβετική Συνεισφορά στη ∆ιεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(Swiss Enlargement Contribution)
Αναµένεται κατά τους πρώτους µήνες του 2008 η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στο πιο πάνω πρόγραµµα
χορηγιών. Πρόκειται για την οικονοµική συνεισφορά της Ελβετίας προς τα 10 κράτη - µέλη της διεύρυνσης της Ε.Ε. που
έλαβε χώρα το Μάιο του 2004, ανάµεσα στα οποία είναι και η Κύπρος.
Συνολικά θα δοθούν προς τα κράτη - µέλη 1 δις. Ελβετικά φράγκα (περίπου €600 εκατ.), από τα οποία 6 εκατ. στην Κύπρο
(περίπου €3,6 εκατ.). Τα χρήµατα αυτά θα διανεµηθούν µέσα από µια προκήρυξη υποβολής προτάσεων και αντίστοιχη
επιλογή έργων που θα υποβληθούν προς χρηµατοδότηση.
Οι τοµείς προτεραιότητας του προγράµµατος είναι:
1. Ασφάλεια, σταθερότητα και υποστήριξη µεταρρυθµίσεων
2. Περιβάλλον και υποδοµή
3. Προώθηση του ιδιωτικού τοµέα
4. Ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη
Θα δικαιούνται να υποβάλουν προτάσεις προς χρηµατοδότηση οι εξής δικαιούχοι:
1. ∆ηµόσια Τµήµατα
2. Τοπική Αυτοδιοίκηση (∆ήµοι και Κοινότητες)
3. Μη κερδοσκοπικά Ιδρύµατα
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4. ∆ηµόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες µε δηµόσια αποστολή (mandate) π.χ. Αναπτυξιακές εταιρίες
Το πρόγραµµα κρίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον καθώς θα επιχορηγήσει την υλοποίηση «σκληρών» επενδύσεων όπως έργα
υποδοµής, κατασκευές και αγορές εξοπλισµού µε ποσοστά επιχορήγησης από 60 - 100% ανάλογα µε την περίπτωση.
H Ατλαντίς Συµβουλευτική Κύπρου Λτδ µπορεί να σας υποστηρίξει σε όλα τα στάδια συµµετοχής σας στο πρόγραµµα
(διακρίβωση επιλεξιµότητας, σχεδιασµός έργου, εντοπισµός εταίρων, εκπόνηση πρότασης, διαχείριση επιτυχηµένου έργου).
Έχει συµµετάσχει µε την υποβολή προτάσεων στο παρόµοιου περιεχοµένου και µορφής πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου - Νορβηγικός Οικονοµικός Μηχανισµός, το οποίο προκηρύχθηκε στα τέλη του 2006.

>

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Κύπρου:
Μιχάλης Ταπακούδης, τηλ. +357 22 660482, fax: +357 22 660516, e-mail: m.tapakoudis@atlantis-consulting.eu
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9) Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2004-2009
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα που
χρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2004-2009 και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου που λειτουργούν εντός των ελληνικών
γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος (πχ
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνικές οργανώσεις κτλ). Επιπλέον επιλέξιµες υπό όρους και προϋποθέσεις είναι όλες οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν προς όφελος του
δηµοσίου συµφέροντος.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «Ανεξάρτητα έργα» και «Ανεξάρτητα έργα
στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα» θα πρέπει να είναι εντός των ακόλουθων τοµέων προτεραιότητας:
•
Προστασία περιβάλλοντος
•
Προστασία της αειφόρου ανάπτυξης
•
∆ιαφύλαξη Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής κληρονοµιάς
•
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
•
Υγεία και φροντίδα παιδιού
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Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι για την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση ανέρχονται σε 38.125.000 € και προέρχονται κατά
80% από πόρους ΧΜ ΟΕΧ και κατά 20% από το Π∆Ε της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Το ποσό των 36.250.000 € θα ενισχύσει
Ανεξάρτητα έργα, ενώ το ποσό των 1.850.000 € θα διατεθεί για Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 12 Μαΐου 2008
Προϋπολογισµός έργου: για τα Ανεξάρτητα έργα από 312.000 € έως 5.000.000 € για τα Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα
στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα από 375.000 € έως 500.000 €
Χρονική διάρκεια έργου: έως 30 µήνες
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: www.eeagrants.gr και www.eeagrant.org
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

10) Πανευρωπαϊκό Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία) –
∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του
Tοµέα Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Communications & Mobile Applications Forum
που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη (Σουηδία) στις 28 & 29 Απριλίου 2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών
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Κινητής
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τηλεφωνίας και ειδικότερα στις περιοχές των:
Mobile Services (voice, data, gaming, multimedia, payment, TV)
Personal Instant Messaging
Virtual Communities & Social Networking
IP Interworking
Session Initiation Protocol (SIP)
High-Speed Packet Access
Mobile access to VPN
WiMAX
WiBro
Network Conversion
ITS (Intelligent Transportation System and Services)
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Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συµµετοχή συνιστάται ιδιαίτερα
σε επιχειρήσεις που επιθυµούν τη χρηµατοδότησή τους από τις αγορές PLUS & AIM του Λονδίνου.
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Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκτός από το Communications & Mobile Applications Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum Grenoble (France), 29/5/2008
•
Medtech Forum Coimbra (Portugal), 12 & 13/6/2008
•
e-Services Forum Liverpool (UK), 6/2008
•
Industrial Biotech Forum Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
Agro / Food Forum Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum Roskilde (Denmark), 10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum Rome (Italy), 10/2008
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Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/mobilecomms
Πρόγραµµα εκδήλωσης: Forum Brochure
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους:
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

11) Πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις δικτύωσης δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις,
venture capital, και ειδικούς
Αν είστε δυναµική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τοµείς:
•
Τηλεπικοινωνίες και Εφαρµογές Κινητής Τηλεφωνίας
•
Ενεργειακά Συστήµατα
•
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
•
Ιατρική Τεχνολογία
•
Βιοµηχανική Βιοτεχνολογία
και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο αντίστοιχο Forum που
διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
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•

Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας.
Τα Fora δίνουν τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
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Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Τα Fora διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω
του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα στις 8
Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το οποίο
πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
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Στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Agro / Food Forum Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum Roskilde (Denmark), 10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum Rome (Italy), 10/2008

Η συµµετοχή των επιχειρήσεων είναι δωρεάν, και η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι
επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

12) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες ιδιωτών και ∆ηµοσίου Σχέδιο «Μαρία Κιουρί»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα σχέδιό της το οποίο θα προσφέρει πλήρη
χρηµατοδότηση σε ερευνητικά προγράµµατα που περιλαµβάνουν τη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών
ερευνητικών οργανισµών.
Το χρηµατοδοτικό αυτό σχέδιο, που ονοµάζεται «Μαρία Κιουρί Βιοµηχανικές – Ακαδηµαϊκές Συνεργασίες» (Maria Curie
Industry – Academia Partnerships and Pathways (IAPP) scheme), δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη χρηµατοδότηση
συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών ερευνητικών
οργανισµών που εµπλέκονται σε κοινά ερευνητικά
προγράµµατα.
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Στόχος είναι, η ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ενίσχυση µακροπρόθεσµων συλλογικών
εργασιών µεταξύ των δύο τοµέων και η αντιµετώπιση των φαινοµενικών και πραγµατικών εµποδίων που αποτρέπουν την
κινητικότητα των ερευνητών µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού ερευνητικού χώρου. Κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει
τουλάχιστον µια εταιρεία δραστήρια στον ερευνητικό ιδιωτικό τοµέα και το λιγότερο έναν ερευνητικό οργανισµό δηµοσίου
χαρακτήρα. Οι συνεργάτες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα ποικίλλουν σε µέγεθος, καθώς µπορούν να
συµµετάσχουν σε από τις µικρότερες εταιρείες, που διαθέτουν ερευνητική ικανότητα, µέχρι µεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Στους δηµόσιους οργανισµούς συγκαταλέγονται Πανεπιστήµια, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κυβερνητικά
Ερευνητικά Ινστιτούτα.
Η ενίσχυση προσφέρεται για:
•
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας µέσω της διατοµεακής ανταλλαγής του ερευνητικού έργου.
•
Ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δικτύωσης,
και προαιρετικά:
•
Στρατολόγηση ειδικών ερευνητών εκτός συνεργασίας, για τη συµµετοχή στη µετάδοση της γνώσης και / ή την
εκπαίδευση των ερευνητών.
•
Οργάνωση workshops και συνεδρίων, που θα φέρουν σε επαφή το ερευνητικό προσωπικό των συµβαλλόµενων
µεταξύ τους και µε τρίτους ερευνητές.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και διαχείριση του
έργου.
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Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 45 εκατ. ευρώ.
Χρηµατοδότηση: για 4 έτη και καλύπτει το 100% του κόστους του προγράµµατος, χωρίς να απαιτούνται ίδια κεφάλαια.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

13) Ευκαιρίες χρηµατοδότησης από Venture Capital: European Space Agency Investment
Forum 2008, 6ο Συνέδριο Καινοτοµίας HEIDELBERG
European Space Agency Investment Forum 2008
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Το ΕSA Investment Forum 2008, που θα λάβει χώρα στις 14 – 15 Απριλίου στο Noordwijk της Ολλανδίας, απευθύνεται σε
νεοϊδρυόµενες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, και γενικά εταιρίες που επιδιώκουν να αναπτύξουν επίγειες δραστηριότητες
προερχόµενες από ∆ιαστηµική Τεχνολογία και τον Τοµέα
∆ορυφορικών Εφαρµογών. Η διαστηµική τεχνολογία
χρησιµοποιείται από όλους τους βιοµηχανικούς τοµείς για καθηµερινή επίγεια χρήση, από έξυπνα υφάσµατα έως και τον
εξοπλισµό ασφάλειας αυτοκινήτων, από καινοτόµες ιατρικές εφαρµογές έως και υψηλής τεχνολογίας συστήµατα
περιβαλλοντικού ελέγχου. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα τεχνολογιών που προήλθαν από το χώρο του διαστήµατος
και παράγουν κέρδη για επιχειρήσεις σε πολλούς τοµείς.
Ο στόχος του ESA Investment Forum 2008 καθώς και της συνοδευτικής Venture Academy είναι η ενίσχυση του διαλόγου
µεταξύ Ιδιωτικών και ∆ηµόσιων επενδυτικών φορέων µε έτοιµους για επένδυση καινοτόµους επιχειρηµατίες διαστηµικής
τεχνολογίας.
Υποβολές συµµετοχής για τους επενδυτές µπορούν να γίνουν έως και τις 7 Απριλίου 2008. Προεγγραφές για εταιρίες είναι
ανοικτές έως και 21 Μαρτίου 2008, καθώς απαιτείται να συµπληρώσουν το έντυπο του προφίλ της εταιρίας τους (Company
Profile Sheet) – Θα επιλεχθούν οι 20 καλύτερες εταιρίες έως το τέλος του Μαρτίου.
Για εγγραφές, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα http://www.congrex.nl/08C04/.
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Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να συµβουλευτούν τον οδηγό “Guide to Space Financing” που έχει ως στόχο να
παρέχει τα πλαίσια για την ανάλυση των προβληµάτων που ίσως να αντιµετωπίσουν οι εταιρίες οι οποίες επιθυµούν να
ξεκινήσουν στον τοµέα του διαστήµατος, καθώς και να προσφέρει βοηθητικά εργαλεία για την αναζήτηση χρηµατοδότησης.
Ο οδηγός έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Finance Space της Πρωτοβουλίας Europe Innova.
6ο Συνέδριο Καινοτοµίας HEIDELBERG
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H MGF Baden – Wurttemberg, σε συνεργασία µε το European Media Laboratory, έχει ανακοινώσει την πρόσκληση για
υποβολή επιχειρηµατικών ιδεών και αποτελεσµάτων έρευνας και ανάπτυξης τα οποία σχετίζονται µε την ιατρική τεχνολογία
και περίθαλψη που θα προβληθούν στο Heidelberg Innovation Forum στις 15-16 Απριλίου. Πιθανές εξειδικεύσεις είναι η
ψηφιακή απεικόνιση, και άλλες µέθοδοι πληροφορικής για διάγνωση, έξυπνα εµφυτεύµατα και έξυπνα υφάσµατα,
πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων, τηλεϊατρική, συµµόρφωση και ασφάλεια συστηµάτων πληροφορικής µε την
ανθρώπινη διεπαφή. Το συνέδριο έχει ως στόχο να προωθήσει την έρευνα µε προοπτικές µεταφοράς στην αγορά. Σε κάθε
επιλεγµένη πρόταση θα παρέχεται χρόνος 10 λεπτών ώστε να παρουσιαστεί η βασική ιδέα στο κοινό που θα αποτελείται
από επενδυτές, και αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων στη βιοµηχανία. περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην
ιστοσελίδα: http://www.heidelberger-innovationsforum.de/index.php?id=139&L=3
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 Angles, Incubators), για λογαριασµό κοινοτικών και εθνικών φορέων και διατηρώντας επαφή µε
τα µεγαλύτερα Venture Capital funds σε Ελλάδα και εξωτερικό. 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γεώργιος Γάτος, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 129, κιν. 6936 913908, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου ΑΘΗΝΩΝ:
- Χρύσα Στάικου, Τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912 e-mail: staikou@atlantisresearch.gr

14) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Media 2007» για
την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα
Το πρόγραµµα «Media 2007» θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα. Το πρόγραµµα θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 και το
χρηµατικό κονδύλιο για την εκτέλεσή του καθορίστηκε σε 754.950 εκ. ευρώ.

>

Οι συνολικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
α) η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας και
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, η εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε
διαπολιτισµικού διαλόγου
β) η αύξηση της κυκλοφορίας και της θεαµατικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων µε µεγαλύτερη συνεργασία
των σχετικών φορέων
γ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα στο
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς που θα ενθαρρύνει την απασχόληση, προάγοντας και
επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα.

gS
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της κινηµατογραφικής και
αυτές και η προαγωγή του
έργων εντός και εκτός της

πλαίσιο µιας ανοικτής και
τις σχέσεις ανάµεσα στους

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:
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Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραµµα παρέχει υποστήριξη:
α) στο προ-παραγωγικό στάδιο: στην απόκτηση και την τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα και στην
ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
β) στο µετα-παραγωγικό στάδιο: στη διανοµή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
γ) σε πιλοτικά σχέδια που διασφαλίζουν την προσαρµογή του προγράµµατος στις εξελίξεις της αγοράς

• Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
Προώθηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών προγραµµάτων που παράγουν ανεξάρτητες εταιρείες,
τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ διανοµέων αφενός, και
ανεξάρτητων παραγωγών, αφετέρου.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2008 και 13 Ιουνίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 7,5 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 500.000 ευρώ ανά έργο µυθοπλασίας ή κινουµένων σχεδίων και έως 300.000 ευρώ ανά ταινία
τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) ανά έργο
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• i2i Audiovisual
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ανεξάρτητων ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής σε χρηµατοδοτικούς πόρους από τράπεζες και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µέσω συγχρηµατοδότησης µέρους των δαπανών τους.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 7 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 2,7 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: από 5.000 έως 50.000 ευρώ και έως 50% ή 60% του επιλέξιµου κόστους
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• Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών «Επιλεκτικό» σύστηµα στήριξης
Υποστήριξη οµάδων από τουλάχιστον πέντε/επτά Ευρωπαϊκές εταιρείες για διανοµή ταινιών από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στη
δική τους περιοχή διανοµής.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 Απριλίου 2008 και 1 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 12,25 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% του επιλέξιµου κόστους
• Κατάρτιση
Βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των εκπαιδευτικών δράσεων στον οπτικοακουστικό τοµέα µέσω της υποστήριξης στη
δικτύωση και κινητικότητα των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 14 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 1,6 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% ή 75% του επιλέξιµου κόστους
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/media
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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15) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει σε συνεννόηση µε τους πελάτες ανεξάρτητα ή µεµονωµένα (π.χ. Γενικό
Σεµινάριο κοινό για όλες τις επιχειρήσεις σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ή εκπαίδευση tailor made σε θέµατα που
ενδιαφέρουν την εταιρεία) να οργανώσει όλη την διαδικασία της κατάρτισης απο την οργάνωση της εκπαίδευσης έως την
γραφειοκρατική εργασία µε τον ΟΑΕ∆.
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Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., υποχρεωτικά µαζί µε
τις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ πληρώνουν και ένα ποσοστό ίσο µε το 0,45% της µισθοδοσίας για εκπαίδευση. Αυτό το
ποσό υπολογίζεται γύρω στα 90 € ανά εργαζόµενο το χρόνο.
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να το ζητάει το ποσό αυτό πίσω και να το χρησιµοποιεί για εκπαίδευση. Ο ελεγκτικός
µηχανισµός είναι από τον ΟΑΕ∆, όπου καταθέτεις τα χαρτιά και σου αποδίδει τα χρήµατα. Οι πόροι του 0,45 που
αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από
κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έως και την 20/12/2007.
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Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το
έτος 2007, διαµορφώνεται ως εξής:
• Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2007, εφόσον οι δαπάνες
κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
• Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες της
εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2007.
•
Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το
έτος 2006, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος 2007.
• Τα προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαµορφωµένους
χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς-συµβουλευτικούς φορείς.
Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωµής των προγραµµάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά µέσω
διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Βασίλειος ∆ικαιούλιας, Τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 422822, e-mail: bdikeoulias@atlantisresearch.gr
- Ελένη Μπάρλα, Τηλ. 210 6563804, e-mail: barla@atlantisresearch.gr

16) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 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 (http://dgmarket.kapatel.gr). 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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 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, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
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