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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

1

1) Μεγάλες ευκαιρίες χρηµατοδότησης 50% για προϋπολογισµό έως 250.000 για επιχειρήσεις
στους τοµείς µεταποίησης και τριτογενή τοµέα (πλην τουρισµού) που έχουν συναλλαγές µε
Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, και Κύπρο.
Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα INTERREG III για Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, και Κύπρο µε έναρξη υποβολής αιτήσεων
την 10 Απριλίου και ποσοστό χρηµατοδότησης 50% για προϋπολογισµό από 20.000,00 € - 250.000,00 €.
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∆ικαιούχοι είναι:
•
Οι επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές µε τις παραπάνω χώρες από 5 % του τζίρου τους σε εισαγωγές ή / και
εξαγωγές.
•
Είναι µικρές ή µεσαίες (έως 50.000.000,00 € και λιγότερο από 250 άτοµα προσωπικό)
•
∆ραστηριοποιείται στον τριτογενή (εµπόριο υπηρεσίες πλην τουρισµού) τοµέα ή στον τοµέα της µεταποίησης
•
Έχουν συµπληρώσει µία (1) πλήρη δωδεκάµηνη και κλεισµένη διαχειριστική χρήση
•
Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ και λειτουργούν µε τη νοµική µορφή της ατοµικής επιχείρησης ή της
Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε
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Οι δαπάνες που επιχορηγούνται είναι:
•
Μηχανήµατα – Εξοπλισµός
•
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
•
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας
•
Συστήµατα αυτοµατοποίησης.
•
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας
•
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
•
∆απάνες προώθησης.
Προσοχή: δεν επιχορηγούνται κτιριακές δαπάνες
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η επενδυτική πρόταση πρέπει να υλοποιηθεί εντός των ορίων των επιλέξιµων περιοχών εφαρµογής των προγραµµάτων
του παρακάτω πίνακα
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΟΜΟΙ

EΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ,
ΕΒΡΟΥ

Co

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20.500.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3.250.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α – Π.Γ.∆.Μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3.000.000,00 €

ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ

ΧΑΝΙΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ,
ΣΑΜΟΥ, ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ,

ΧΙΟΥ,

5.000.000,00 €
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ΡΕΘΥΜΝΟΥ,

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων για το πρόγραµµα είναι από 10 Απριλίου έως και 9 Μαΐου
Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος σε Τράπεζα, που θα περιλαµβάνει την αίτησης
υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
αντίστοιχων επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.

LA

Για να ενηµερωθείτε εάν είστε επιλέξιµοι συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα µας.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράµµατος, ή επικοινωνήστε µε :

AT

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Βιβή Τοκπασίδου, Τηλ. 210 6563813, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νικόλαος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr,
- ∆ηµήτρης Τσιτσιπάτης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 135, e-mail: tsitsipatis@atlantisresearch.gr,
- Κωνσταντίνα Στάµκου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 111, κιν. 6941 668405, e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr,
- Αγγελική Ζιάγκα, 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
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2) Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο νέος τροποποιηµένος αναπτυξιακός νόµος µε ευκαιρίες
χρηµατοδότησης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας.
Ο νέος τροποποιηµένος αναπτυξιακός νόµος 3299/04 παρέχει ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
•
Επιχορήγηση για την κάλυψη τµήµατος της δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου
•
Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού & λοιπού εξοπλισµού
•
Φορολογική απαλλαγή
•
Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης

.A
.

Στην πρώτη περίπτωση τα ποσοστά της επιχορήγησης κυµαίνονται από 15 – 60%, ανάλογα µε την κατηγορία του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή στην οποία γίνεται η επένδυση και το µέγεθος της επιχείρησης. Το 25% τουλάχιστον του
προϋπολογισµού του έργου πρέπει να καλυφθεί µε ίδια συµµετοχή, ενώ το υπόλοιπο ποσό (προϋπολογισµός µείον
επιδότηση) µε τραπεζικό δανεισµό.
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Για την καλύτερη και ολοκληρωµένη ενηµέρωσή σας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει ετοιµάσει µια σειρά
περιλήψεων του νόµου σε συνδυασµό µε τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που αποτελούν λειτουργικούς
οδηγούς για κάθε κατηγορία επενδυτικού σχεδίου:
• Για επενδυτικά σχέδια µεταποίησης στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης στο Νόµο
3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας, στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας στο 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 στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και επενδυτικά
σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην περίληψη
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του
τουριστικού τοµέα στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης
λογισµικού στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων logistics στο Νόµο 3299/04.
• Για πολυετή επενδυτικά σχέδια στην περίληψη υπαγωγής πολυετών επενδυτικών σχεδίων στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην περίληψη
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων ή και
υπηρεσιών στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αναβάθµισης ποιότητας στο Νόµο 3299/04.
• Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων προϊόντων – υπηρεσιών νέων – υψηλής τεχνολογίας στο Νόµο 3299/04.

LA

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.

AT

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, 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
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3) Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ΠΕΠ εµπορίου υπηρεσιών
Ανακοινώθηκαν οι επιχορηγούµενες επιχειρήσεις του προγράµµατος ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ∆εν ανακοινώθηκαν
ακόµη οι βάσεις, οι βάσεις, οι λόγοι απόρριψης ούτε οι επιχορηγούµενοι προϋπολογισµοί. Οι πληροφορίες αυτές πρόκειται
να δοθούν τις επόµενες ηµέρες από τα υποκαταστήµατα των τραπεζών που υποβλήθηκαν οι φάκελοι.
Όπως αναµενόταν, λόγω του εξαιρετικά µεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε κατά την υποβολή των αιτήσεων (µε
σύνολο προς επιχορήγηση ποσών περίπου τρεις φορές περισσότερα από τα διατιθέµενα) οι βάσεις των βαθµολογιών ανά
περιφέρεια κινήθηκαν ιδιαίτερα υψηλά. Ενδεικτικά, και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας η βάση για την Αττική πρέπει να
κυµαίνεται πάνω από 71 µονάδες ενώ για Κεντρική Μακεδονία πάνω από 66 µονάδες.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτοντας συσσωρευµένη εµπειρία και επαγγελµατική αντιµετώπιση στην ανάλυση,
ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης αντίστοιχων προγραµµάτων, για µια ακόµη φορά έχει υψηλά
ποσοστά επιτυχίας .
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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4) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής
τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γεώργιος Γάτος, Τηλ. 2310 531000 Εσωτ. 129, κιν. 6936 913908, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

5) Ολοκληρωµένη Λύση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων

LA

Στο χώρο της εµπορίας, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων εισέρχεται η Info-Quest, µέσω
της νεο-ιδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας Quest Solar. Η Quest Solar προσφέρει, σε συνεργασία µε µελετητικά γραφεία,
επιλεγµένους παραγωγούς φωτοβολταϊκών προϊόντων και εταιρίες-εγκαταστάτες, ανά την Ελλάδα, τη δυνατότητα
«Ολοκληρωµένης Λύσης» στον επενδυτή που έχει πλέον λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις Φωτοβολταϊκής
Εγκατάστασης. Η Quest Solar συνεργάζεται επίσης µε ελληνικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ώστε να εξασφαλίζει την
προµήθεια του εισαγόµενου εξοπλισµού, την ασφάλειά του, καθώς και την αναγκαία πιστοποίηση της εγκατάστασης µέχρι
να ολοκληρωθεί η εκταµίευση από την τράπεζα. H Quest Solar, µέσω της ολοκληρωµένης λύσης αναλαµβάνει παράλληλα
την τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης για την πρώτη 10ετία λειτουργίας.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr

6) Αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων στην ΡΑΕ για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Μετά την τελευταία απόφαση του ΥΠΑΝ για αναστολή αιτήσεων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά συστήµατα, και µετά την αναστολή αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής από φωτοβολταϊκά, η µόνη
«διέξοδος» όσων επιθυµούν να προχωρήσουν σε σχετικές επενδύσεις είναι τα έργα κάτω από 20 KW.
Τα Φωτοβολταϊκά έργα κάτω από 20KW δεν απαιτούν προηγούµενη άδεια από την ΡΑΕ, (ούτε έγκριση περιβαλλοντικών
όρων) αλλά µόνο απάντηση – έγκριση της ∆ΕΗ στην αίτηση σύνδεσης µε αυτήν. Σηµειώνεται ότι η ∆ΕΗ ζητά την έγκριση
της ΡΑΕ η οποία παρακολουθεί τον αριθµό των σχετικών αιτήσεων και ότι σύντοµα πρόκειται να «κορεστεί» και η

4

συγκεκριµένη κατηγορία.
Μια εναλλακτική πρόταση είναι η αγορά αδειών παραγωγής ή η συµµετοχή σε εταιρείες µε κατοχή εξαιρέσεων. Η αγορά
αδειών παραγωγής είναι ακόµη πολύ µικρή καθώς έχει εγκριθεί έως τώρα ένα πολύ µικρό µέρος των σχετικών αιτήσεων,
αλλά έχει αρχίσει η κινητικότητα της «αγοράς» εξαιρέσεων.
Σηµειώνεται ότι οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα στις επόµενες διαδικασίες για την
υλοποίηση των έργων τους καθώς οι εγκρίσεις της ΡΑΕ έχουν ισχύ 2 ετών και οι διαδικασίες που υπολείπονται
χρονοβόρες.
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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.
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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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@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

7) ∆ηµιουργούνται έξι νέα ελληνικά Venture Capital Funds εντός του 2008
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Στα µέσα Μαΐου αναµένεται να έχουν τεθεί σε λειτουργία και τα έξι νέα ελληνικά Venture Capital Funds. Υπολογίζεται ότι
τα συνολικά κεφάλαια προς επένδυση θα ξεπερνούν τα 200 εκατοµµυρίων ευρώ. Κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις θα
αφορούν κλάδους της νέας οικονοµίας. Το ενδιαφέρον αναµένεται να επικεντρωθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των εναλλακτικών µορφών
ενέργειας, του περιβάλλοντος και των βιολογικών τροφίµων. Παρά ταύτα, το ενδιαφέρον των διαχειριστών επενδυτικών
κεφαλαίων είναι έντονο για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες εφόσον εξασφαλίσουν τα
απαραίτητα κεφάλαια θα υλοποιήσουν επιχειρηµατικό σχέδιο που θα επιφέρει σηµαντική αύξηση του µεγέθους και της
κερδοφορίας της επιχείρησης.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. είναι γνωστή για την επιτυχή υποστήριξη εταιρειών στην εύρεση χρηµατοδότησης τόσο
από κλασσικές πηγές χρηµατοδότησης (τραπεζικός δανεισµός, επιδοτήσεις) όσο και από εναλλακτικές, όπως:
•
Ιδιωτικά Κεφάλαια
•
Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels)
•
Επιχειρηµατικά Κεφάλαια (Venture Capital)
•
Εναλλακτική Χρηµατιστηριακή Αγορά:
–
ΕΝ.Α (Αθήνα)
–
ΑΙΜ και PLUS (Λονδίνο)

AT

Η προετοιµασία της εταιρίας σας, η επιτυχής σύναψη συµφωνίας και η εξασφάλιση χρηµατοδότησης µε ευνοϊκούς όρους
για τον επιχειρηµατία αποτελεί ειδικότητα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. η οποία αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων την:
•
εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
•
ανάπτυξη Στρατηγικής της Επένδυσης
•
αποτίµηση της επιχείρησής σας
•
διαπραγµάτευση της συµφωνίας
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών :
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

5

8) Εκδήλωση ΕΟΜΜΕΧ στη Θεσσαλονίκη
Ο ΕΟΜΜΕΧ διοργανώνει την Τετάρτη 16 Απριλίου 2008 και ώρα 18:30 - 21:30 στο ξενοδοχείο Nikopolis Thessaloniki
(Ασκληπιού 16-18, Πυλαία) εκδήλωση µε θέµα "Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ: Οι Εξελίξεις στο Επιχειρηµατικό
Περιβάλλον σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές Επίπεδο". Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Στ.
Καλαφάτης, ο Πρόεδρος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Γ. Αλ. Σουφλιάς, και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΟΜΜΕΧ κ. Ε. Σκανδάλης. Θα
παρουσιαστούν και θα συζητηθούν έκθεση για την "Υφιστάµενη Κατάσταση, Εξελίξεις και Προοπτικές των Ελληνικών
ΜΜΕ", καθώς και εισήγηση για "Αναγκαίες Προσαρµογές για την Τόνωση και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ".
Για δηλώσεις συµµετοχής, επικοινωνήστε µε το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ (τηλ.: 210 7491230, fax: 210
7491184, e-mail: observatory@eommex.gr).
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 107, κιν. 6944 914330, e-mail: kalamakidis@atlantisresearch.gr

9) Υποχρεωτική εφαρµογή της Σήµανσης CE
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Υποχρεωτική είναι πλέον η Ευρωπαϊκή σήµανση CE για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων µε βάση την οδηγία
89/106/ΕΕ. Η σήµανση CE υποδηλώνει την προϊοντική συµµόρφωση µε απαιτήσεις σχετικά µε την υγεία, την ασφάλεια και
την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζονται σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες κατά τα πρότυπα ΕΝ.
Η σηµασία της σήµανσης CE είναι πολύ µεγάλη γιατί θεωρείται το «∆ιαβατήριο» που επιτρέπει την ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων µέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Η τοποθέτηση του σήµατος CE γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αφού πρώτα τεκµηριωθεί ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις και σύµφωνα µε
πρότυπα ασφάλειας.
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Η σήµανση CE αφορά συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Υλικό Χαµηλής Τάσης

12

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

2

Απλά δοχεία πίεσης

3

∆οχεία Πίεσης

13

Εκρηκτικά

14

Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα

4

Μεταλλικές Σκαλωσιές

15

Εξοπλισµοί σε εκρήξιµη ατµόσφαιρα

5

Νέοι λέβητες ζεστού νερού

16

Ενεργά εµφυτεύσιµα µηχανήµατα

6

Μηχανές

17

Προϊόντα ∆οµικών Κατασκευών

7

Μέσα ατοµικής προστασίας

18

Σκάφη αναψυχής

8

Μη αυτόµατοι ζυγοί

19

Ανελκυστήρες

9

Ασφάλεια παιχνιδιών

20

Εξοπλισµοί υπό πίεση

10

Συσκευές αερίου

21

Ανυψωτικά

11

Εξοπλισµοί τερµατικών Τηλεπικοινωνιών

22

Ατµολέβητες
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Ειδικότερα για την κατηγορία των «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ισχύει ο παρακάτω πίνακας :
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρόσθετα Σκυροδέµατος,
Κονιαµάτων και Ενεµάτων,
Γεωϋφάσµατα, Σφαιρικά
Εφέδρανα, Μόνιµα Συστήµατα
Πυρόσβεσης, Πλάκες
Πεζοδροµίου & Κράσπεδα από
Φυσικούς Λίθους

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ (ΕΛΟΤ)

Ηµ/νία
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

6310/41/06
(ΦΕΚ427/Β/7-406)

ΕΝ 13249, 13250, 13251, 13252,
13253, 13154, 13254, 13255,
13256, 13257, 13265 : 2001
ΕΝ 934-2:2002, 934-2:2001, 9343:2004, 934-3:2003, 934-4:2002,
934-4-2002
ΕΝ 1337-4,6 : 2004, 1337-7:2005
ΕΝ 671-1,2 :2003
ΕΝ 12094-1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13
ΕΝ 1341, 1342, 1343: 2003

07 Απριλίου 2007

Αδρανή ∆οµικών Έργων

6

9451/208/07
(ΦΕΚ815/Β/24-507)

ΕΝ 13162:2001, ΕΝ 13163:2001,
ΕΝ 13164:2001, ΕΝ 13165:2001,
ΕΝ 13166:2001, ΕΝ 13167:2001,
ΕΝ 13168:2001, ΕΝ 13169:2001,
ΕΝ 13170:2001, ΕΝ 13171:2001

10976/244/07
(ΦΕΚ973/Β/18-807)

ΕΝ 1469, ΕΝ 12057, ΕΝ 12058,
ΕΝ12326-1 : 2004

15894/337
(ΦΕΚ1557/Β/17-807)

ΕΝ 40-4, 40-5, 40-6, 40-7

24 Μαΐου 2008
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Προϊόντα από Φυσικούς
∆ιακοσµητικούς Λίθους
(Πλάκες για επενδύσεις –
∆ιαστασιολογηµένα πλακίδια –
Πλάκες για δάπεδα και σκάλες –
Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για
στέγες και επενδύσεις)
Ιστοί Φωτισµού
(Από οπλισµένο & προεντεταµένο
σκυρόδεµα, χάλυβα, αλουµίνιο,
οπλισµένο µε ίνες σύνθετο
πολυµερές)
Στοιχεία Τοιχοποιΐας
(Από άργιλλο, ασβέστιο, σκυρόδεµα,
αυτόκλητο κυψελωτό σκυρόδεµα,
τεχνητούς λήθους)

ΕΝ 13055-1:2002, ΕΝ 130552:2004, ΕΝ 13139:2002, ΕΝ
13242:2002, ΕΝ 13383-1:2002, ΕΝ
13450:2002
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Βιοµηχανικώς Παραγόµενα
Θερµοµονωτικά Υλικά

(ΦΕΚ
386/Β/20-307)
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(Αδρανή και ελαφρά αδρανή για
Σκυροδέµατα, Κονιάµατα, Ενέµατα,
Ασφαλτοµίγµατα επιφανειακών
επιστρώσεων, αδρανή υλικών
σταθεροποιηµένων µε υδραυλικές
κονίες ή µη σταθεροποιηµένων για
χρήση στα τεχνικά έργα και την
Οδοποιία, Φυσικοί Ογκόλιθοι, Αδρανή
για Έρµα σιδηροδροµικών γραµµών)

18 Ιουνίου 2008

17 Αυγούστου
2008

Co

15914/340
(ΦΕΚΕΝ 771-1, 771-2, 771-3, 771-4,
17 Αυγούστου
1557/Β/17-8771-5 : 2003
2008
2007)
18174/393
(ΦΕΚ14 Σεπτεµβρίου
∆οµική Άσβεστος
ΕΝ 459-1:2001
1870/Β/14-92008
2007)
Από την Ηµεροµηνία Εφαρµογής της σχετικής Υπουργικής απόφασης και µετά απαγορεύεται η κυκλοφορία και
πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήµανση CE. Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί, για χρήση στην Ελλάδα, τα
προαναφερθέντα προϊόντα ή εµποδίζει τον έλεγχο αυτών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις καθώς
και αυτές του π.δ. 334/1994.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ευρισκόµενη πάντα κοντά στους πελάτες της, είναι σε θέση να παρέχει σε κάθε
ενδιαφερόµενο την υποστήριξή της, τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης των επιχειρηµατιών όσο και στην προετοιµασία των
σχετικών διαδικασιών για την τελική απόδοση της σήµανσης CE στα προϊόντα των επιχειρήσεών τους.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Χρυστάλλα Χριστοφή, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, e-mail: christofi@atlantisresearch.gr

LA

10) Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας

AT

Σύµφωνα µε τον Ν.3614/2007 οι οργανισµοί που λαµβάνουν δηµόσια ενίσχυση για να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 1429:2008
«∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα-Απαιτήσεις».
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. βασιζόµενη στην πολύχρονη εµπειρία των στελεχών της διεκδίκησε µε επιτυχία
µέσω δηµόσιου διαγωνισµού τόσο την «Ανάπτυξη & Εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και Εφαρµογής των
Κριτηρίων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχου του ∆’ ΚΠΣ στις εµπλεκόµενες ∆ιευθύνσεις της Ν.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ» όσο και
την εφαρµογή Κριτηρίων ∆ιαχειριστικής Επάρκειας στο Επιµελητήριο ∆ράµας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υλοποιήσει πάνω από 130 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο ∆ηµόσιο τοµέα, πρωτοπορεί και στην εφαρµογή Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας στη Νοµαρχία
Ηµαθίας και στο Επιµελητήριο ∆ράµας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Χρυστάλλα Χριστοφή, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, e-mail: christofi@atlantisresearch.gr
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11) Συνεργασία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε την CRITICAL PATH CONSULTING
& TRAINING Μ.Ε.Π.Ε. για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στο χώρο της ∆ιαχείρισης
Έργων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και η CRITICAL PATH CONSULTING & TRAINING Μ.Ε.Π.Ε. ενώνουν τις
δυνάµεις τους για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων εγκατάστασης, υποστήριξης, εκπαίδευσης και συµβουλευτικών
υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Έργων, Προγραµµάτων και Χαρτοφυλακίου Έργων.

.A
.

Πιο συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ως ο νέος εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Primavera, θα πωλεί
τα προϊόντα της (Primavera P6, PertMaster, ProSight κλπ) , θα τα εγκαθιστά στους νέους πελάτες της και θα τα
υποστηρίζει στους υπάρχοντες, παρέχοντας την αντίστοιχη παραµετροποίηση και εκπαίδευση. Σε συνεργασία µε την
CRITICAL PATH, θα παρέχει µια σειρά από εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης έργων, όπως ανάλυση
υφιστάµενης εταιρικής ωριµότητας, δηµιουργία Γραφείου ∆ιαχείρισης Έργων, διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων,
ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών κλπ.

gS

Με την συνεργασία αυτή παρέχονται ολοκληρωµένες λύσεις ∆ιαχείρισης Έργων, συνδυάζοντας αποτελεσµατικά την
κορυφαία γκάµα προϊόντων της Primavera µε τις εξειδικευµένες συµβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που θα
προσφέρουν από κοινού η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ και η CRITICAL PATH. Με τον τρόπο αυτό, µεγιστοποιούνται τα
οφέλη που µπορεί να προσφέρει η συστηµατική ∆ιαχείριση Έργων, Προγραµµάτων και Χαρτοφυλακίων Έργων µέσα σε
οποιοδήποτε οργανισµό.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr)
µε 16χρονη παρουσία στο χώρο των
συµβουλευτικών υπηρεσιών, υποστηρίζει επιχειρήσεις για την επιχορήγηση των επενδυτικών / ερευνητικών
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών. Πρόσφατα
ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Primavera Systems Inc., δηµιουργώντας µια νέα σειρά υπηρεσιών
εκπαίδευσης στην χρήση των προϊόντων της Primavera και συµβουλευτικής υποστήριξης στο σχεδιασµό και
παρακολούθηση έργων.

Co

Η CRITICAL PATH CONSULTING & TRAINING Μ.Ε.Π.Ε. (http://www.criticalpath.gr) εστιάζει την δραστηριότητά της
αποκλειστικά στην ∆ιαχείριση Έργων, Προγραµµάτων και Χαρτοφυλακίου Έργων, προσφέροντας ένα εύρος
Συµβουλευτικών, Εκπαιδευτικών και Outsourcing υπηρεσιών. Το χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η εξειδίκευση στη
διαχείριση έργων µε την συνολική αντιµετώπιση όλων των πλευρών των έργων, µε το µεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο και
την πρακτική εµπειρία αλλά και τους εξειδικευµένους και ικανούς συνεργάτες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
http://www.atlantisresearch.gr
Λεωφ. Μεσογείων 308 & Αρκαδίου 2, Χολαργός
Tηλ. 210 6563816
Email: primavera@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Φωτοπούλου ∆ιονυσία

CRITICAL PATH CONSULTING & TRAINING Μ.Ε.Π.Ε.
http://www.criticalpath.gr
Σχολείου 30 Γ, 153 42 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210 6541727
Email: info@criticalpath.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Βιθυνός
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12) Primavera P6.0 Training
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ο νέος εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Primavera σε Ελλάδα, Κύπρο και
άλλες χώρες των Βαλκανίων, ανακοινώνει την έναρξη των εκπαιδευτικών σεµιναρίων στη χρήση του Primavera P6.0.
Με µια σειρά ολοκληρωµένων σεµιναρίων, που καλύπτουν πλήρως το εύρος της διαχείρισης των έργων, εξασφαλίζεται
το σύνολο των απαραίτητων πρακτικών αλλά και θεωρητικών γνώσεων, συµβάλλοντας ενεργά µέσω των βέλτιστων
εφαρµοσµένων πρακτικών, στην αύξηση της αξίας µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού.
Τα σεµινάρια απευθύνονται σε όλους όσους σχετίζονται µε την εκτέλεση έργων, µε την ευρύτερη έννοια του όρου και
είναι προσαρµοσµένα αναλόγως των αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει κάθε άτοµο σε αυτά. Τα σεµινάρια απευθύνονται
σε νέους και παλαιούς χρήστες, καθώς είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε χρήστες µε διαφορετικό
επίπεδο γνώσης του λογισµικού.
Επιπλέον, σε συνεργασία µε την Critical Path, σχεδιάσαµε µια σειρά θεωρητικών σεµιναρίων, εισαγωγικά στην
επιστήµη της ∆ιαχείρισης Έργων, τα οποία απευθύνονται σε χρήστες που θέλουν να εµβαθύνουν στις θεωρητικές
έννοιες της διαχείρισης έργων βοηθώντας στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών του λογισµικού.
Επικοινωνία :
Τηλ. 210 6563806, e-mail: primavera@atlantisresearch.gr
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13) ∆έσµη προγραµµάτων Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτοµία. Πρόγραµµα "Έρευνα για Επιχειρήσεις". ∆ράση "Εφαρµοσµένη
Έρευνα για Επιχειρήσεις".

Επιλέξιµες δραστηριότητες:
Συνολικό ποσό που θα διατεθεί κατά την
παρούσα πρόσκληση:

Ειδικές Πρόνοιες:

κάθε ΜΜΕ µπορεί να υποβάλει, στην παρούσα πρόσκληση, απεριόριστο
αριθµό προτάσεων έργου. Για να µπορεί όµως µία επιχείρηση να
χρηµατοδοτηθεί ως ΑΦ σε περισσότερες από µία προτάσεις πρέπει
απαραίτητα να έχουν τύχει χρηµατοδότησης όλα τα επιλέξιµα έργα της
Παρούσας Πρόσκλησης στα οποία δεν συµµετέχει ως ΑΦ.
€ 170.000
ΜΜΕ, Σύνδεσµοι επιχ/σεων, Κοινωφελείς Οργανισµοί:
έως 70%
Ερευνητικοί Φορείς: Έως 100%
1. ΘΕ.1. «Τεχνολογία»
Υλικά - Νανοεπιστήµες – Νανοτεχνολογία
Ενέργεια
Θετικές Επιστήµες
2. ΘΕ.2. «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
Τεχνολογίες Πληροφορικής
Τεχνολογίες Επικοινωνιών
Οριζόντιες Εφαρµογές ΤΠΕ
3. ΘΕ.3. «Αειφόρος Ανάπτυξη»
Φυσικό Περιβάλλον
Αστικό και ∆οµηµένο Περιβάλλον
Γεωργοκτηνοτροφία, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες
Κοινωνική και Οικονοµική Αειφορία
4. ΘΕ.4. «Υγεία και Βιολογικές Επιστήµες»
∆ηµόσια Υγεία
Βιοϊατρικές Επιστήµες και Βιοτεχνολογία
Επιστήµη και Βιοτεχνολογία Τροφίµων
5. ΘΕ.5. «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες»
Παιδεία
Οικονοµία
Κοινωνία
Ανθρωπιστικές Επιστήµες
1. ∆απάνες Προσωπικού
2. Αγορά Εξοπλισµού (αποσβέσεις)
3. Αγορά υπηρεσιών
4. Έξοδα διάχυσης και εκµετάλλευσης
5. Μετακινήσεις
6. Αναλώσιµα
7. Υπερκεφαλικά
•
35% µε την υπογραφή του Συµβολαίου Έργου
•
Μέχρι 45% µε την αποδοχή της Ενδιάµεσης Έκθεσης
•
Υπόλοιπο επιλέξιµων δαπανών µε την αποδοχή της Τελικής
Έκθεσης
Από 12 µέχρι 24 µήνες

gS

Ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά έργο:

€ 5.000.000
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∆ικαιούχοι :

Ανάδοχος Φορέας: Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Συνεργαζόµενοι φορείς: Ερευνητικοί Φορείς, ΜΜΕ, Σύνδεσµοι
Επιχειρήσεων ή Κοινωφελείς Οργανισµοί (υποχρεωτική συµµετοχή
τουλάχιστον ενός Ερευνητικού Οργανισµού ως ΣΦ)
ΟΛΕΣ
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Ποσοστό Χρηµατοδότησης:
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Θεµατικές Ενότητες

LA

Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών:

AT

Στάδια εκταµίευσης της επιχορήγησης:
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης έργου:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Κύπρου:
Μιχάλης Ταπακούδης, Τηλ. +357 22 660482, Fax +357 22 660516, Email: m.tapakoudis@atlantis-consulting.eu

14) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
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

9

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.
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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

15) Συγγραφή των προτάσεων µε χαµηλό κόστος στο e-consulting!
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Με τη νέα υπηρεσία e-consulting (www.atlantisconsulting.gr) της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορεί κάποιος να
συγγράψει την πρότασή του για χρηµατοδοτικό πρόγραµµα µε χαµηλότερο κόστος, έχοντας την υποστήριξη και την
εµπειρία των συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Πακέτα e-consulting:

Επιχειρηµατικά Σχέδια

Αναπτυξιακός Νόµος

Φωτοβολταϊκά

FP7 (προετοιµασία ή και συγγραφή πρότασης)

Στήριξη - ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης (Help Alert)
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας e-Consulting, www.atlantisconsulting.gr
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16) Tο www.Jobical.com σας παρέχει πλέον την καταχώρηση θέσεων εντελώς δωρεάν!
Το Jobical.com προσέλκυσε συνολικά πάνω από 53.500 εγγραφές στελεχών!
Η µαζική καταχώρηση βιογραφικών τους τελευταίους µήνες και η σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας στο Jobical, µας
οδήγησε στην απόφαση να στηρίξουµε την ανάπτυξή µας αποκλειστικά σε έσοδα διαφήµισης.
Έτσι, παρέχουµε στους εργοδότες δωρεάν την καταχώρηση αγγελιών, για όσο διάστηµα επιθυµούν!
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, boza@atlantisresearch.gr
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