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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:
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•
•
•
•

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]
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AT

LA

NT
IS

Co

ns
ult
in

gS

.A
.

ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Έως 60% η επιχορήγηση για επενδύσεις στον γεωργικό τοµέα, στα πλαίσια του
Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004. Ευκαιρία για άµεσες επενδύσεις από αγρότες, αλλά και
επιχειρηµατίες.
Ο Αναπτυξιακός Νόµος συµπεριέλαβε στις διατάξεις του τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τοµέα για την παραγωγή ή
τυποποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και τα δευτερογενή του τοµέα της µεταποίησης των
προϊόντων αυτών. Ανοίγει έτσι ο δρόµος για επενδύσεις στον γεωργικό τοµέα τόσο από όσους είναι ήδη αγρότες αλλά και
από όσους ενδιαφέρονται να στραφούν για πρώτη φορά στον κλάδο αυτό.
Ενδεικτικά µερικές επιλέξιµες κατηγορίες εκµεταλλεύσεων είναι οι εξής:
•
Επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε µηχανικά µέσα σποράς, καλλιέργειας και συγκοµιδής αγροτικών προϊόντων
(αφορά αγροτικούς ή αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών ή ενώσεις οµάδων παραγωγών).
•
Επενδυτικά σχέδια για την τυποποίηση, συσκευασία ή
συντήρηση γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν έχουν υποστεί επεξεργασία από
µεταποιητική δραστηριότητα.
•
Γεωργικές επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις θερµοκηπιακού τύπου και βιολογικής γεωργίας, για παραγωγή
κηπευτικών, µανιταριών, ανθοκοµικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού και κάθε άλλου προϊόντος
δενδροκηπευτικής.
•
Κτηνοτροφικές επιχειρήσεις – εκµεταλλεύσεις εσταυλισµένου ή
ηµιεσταυλισµένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που
αφορούν Βοοτροφικές, µονάδες Κρεατοπαραγωγής ή Γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες,
Χοιροτροφικές µονάδες, Πτηνοτροφικές µονάδες, Κονικλοτροφικές µονάδες, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων
ζώων, αναπαραγωγής µονόπλων, Mελισσοκοµίας, Σηροτροφικές µονάδες,
Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
θηραµάτων και θηραµατικών ειδών.

−

Στη
•
•
•
•
•
•
•
•

−

Τέλος, µπορούν επίσης να ενισχυθούν περιορισµένοι κλάδοι στον τριτογενή τοµέα που αφορούν την εµπορία
γεωργικών προϊόντων.
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µεταποίηση γεωργικών προϊόντων ενισχύονται υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
Τοµέα δηµητριακών
Τοµέα ελαιούχων προϊόντων
Τοµέα οίνου
Τοµέα οπωροκηπευτικών
Τοµέα κρέατος ζώων και πτηνών
Τοµέα Γάλακτος
Λοιπούς τοµείς µεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης
Τοµέα παραγωγής ζωοτροφών
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Η επιδότηση δύναται να φτάσει ως το 60% του συνολικού προϋπολογισµού της επένδυσης και επιδοτείται τόσο η
κατασκευή σταυλικών εγκαταστάσεων, θερµοκηπίων και λοιπόν κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και ο πλήρης εξοπλισµός
τους.
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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
- Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 2106563813, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας 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

2) Προνοµιούχες περιοχές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για επιχορηγήσεις
επενδύσεων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004.
Αν και τα ποσοστά επιχορήγησης για επενδύσεις που πραγµατοποιούνται στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν είναι
τόσο ελκυστικά σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά που χορηγούνται για επενδύσεις που υλοποιούνται στην υπόλοιπη
Ελλάδα, υπάρχουν ωστόσο περιοχές των συγκεκριµένων Νοµών για τις οποίες ισχύουν σηµαντικά ποσοστά επιχορήγησης.
Οι περιοχές αυτές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης κατατάσσονται στην Γεωγραφική Ζώνη Β΄ σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004. Συγκεκριµένα, στην εν λόγω Γεωγραφική Ζώνη περιλαµβάνονται οι εξής
περιοχές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης:
• Νοµός Αττικής: ΒΙ.ΠΕ. Άνω Λιοσίων, ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου, ΒΙ.ΠΕ. Σχιστού, ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας.
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•

Νοµός Θεσσαλονίκης: ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΑ. Κουφαλίων, ΒΙ.ΠΑ. Κάτω
Γέφυρας.

Συνεπώς, για επενδύσεις που υλοποιούνται στις ανωτέρω περιοχές, το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται µεταξύ
25% και 50%, ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης που την υλοποιεί.
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.
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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

3) Ξεκίνησε η δηµοσίευση των πρώτων αποτελεσµάτων του για το πρόγραµµα Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης & Επιχειρηµατικότητας του ΕΟΜΜΕΧ.
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Το πρόγραµµα επιδοτεί σε ποσοστό 100% δαπάνες ίσες µε το 30% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης µε ελάχιστο τα
5.000€ και µέγιστο τα 40.000€ . Η πολύ µεγάλη ανταπόκριση που είχε το πρόγραµµα είχε ως αποτέλεσµα την υποβολή
αιτήσεων που υπερκαλύπτουν τον διατιθέµενο προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των έως τώρα αποτελεσµάτων,
εγκρίνονται όσες προτάσεις καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, αλλά µε σηµαντικές περικοπές του προϋπολογισµού,
ιδιαίτερα στον µηχανογραφικό εξοπλισµό.
Μέχρι το τέλος Απριλίου είχαν αποσταλεί ενηµερωτικά σηµειώµατα σε επιχειρήσεις κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, που τους καλεί να υποβάλουν τον φάκελο µε τα δικαιολογητικά για την τελική
έγκριση τους. Όσοι δεν έχουν λάβει ακόµη σηµείωµα λογικά θα πρέπει να το αναµένουν εντός των εποµένων ηµερών.

Co

‘Όσοι παραλαµβάνουν την επιστολή προέγκρισης από τον ΕΟΜΜΕΧ θα πρέπει εντός 5 εργασίµων ηµερών να αποστείλουν
τον πλήρη φάκελο µε τα δικαιολογητικά στην προβλεπόµενη διεύθυνση.
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

LA

4) Ο Κλάδος της Εξόρυξης – Θραύσης Βιοµηχανικών Ορυκτών και Αδρανών Υλικών, όπως και
η Εξόρυξη και εν γένει Αξιοποίηση Ορυκτών και Λατόµευσης – Αξιοποίησης Μαρµάρων
Παίρνει Νέα Πνοή Μέσω της ∆υνατότητας Χρηµατοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο για τα
Επενδυτικά Σχέδια του Κλάδου.

AT

Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 55% ανάλογα µε την περιοχή της
επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης για επενδυτικά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που
συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες.
Αναλυτικότερα το περιεχόµενο των επενδυτικών σχεδίων είναι τα εξής :
•
Εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
•
Επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών.
•
Λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνουν εξοπλισµό κοπής και επεξεργασίας
•
Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια
1. την δηµιουργία νέας µονάδας,
2. την επέκταση υπάρχουσας µονάδας,
3. τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
4. τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν µία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις.
Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Ν.3299/04, µπορούν να ενισχυθούν εναλλακτικά µε έναν από τους ακόλουθους
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τρόπους:
(α) Επιχορήγηση
(δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης
δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) (κάλυψη από το
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού).
(β) Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το
σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού).
(γ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης (κάλυψη από το
∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από
την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης).
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Σχετικά µε τους παραπάνω αναφερόµενους εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
 H περίπτωση της επιχορήγησης και της επιδότησης leasing είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης δεν
διαθέτει όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει.
 H περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης: α) διαθέτει όλα τα
απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει και β) έχει δεδοµένη υψηλή κερδοφορία.
 H περίπτωση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης: α) διαθέτει
όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει και β) όταν η επιχείρηση είναι εντάσεως
εργασίας.
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Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής 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.
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.
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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) Logistics - Στις 700.000 ευρώ ανέρχεται ο ελάχιστος προϋπολογισµός για επενδυτικά
σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
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Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) µε ποσοστό επιχορήγησης από 20% έως 60%
ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο
του επενδυτικού σχεδίου.
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Ωστόσο ο ελάχιστος προϋπολογισµός υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου logistics ανέβηκε στις 700.000 ευρώ (από
250.000 ευρώ που ήταν σύµφωνα µε παλαιότερη υπουργική απόφαση). Σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση
παραµένει ο περιορισµός του συνολικού κόστους των κτιριακών δαπανών στο 70% του προϋπολογισµού του έργου,
ωστόσο δίνεται για πρώτη φορά στις µικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα
υλοποιηθεί η επένδυση, και της ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων κτιρίων και εξοπλισµού.
Σηµειώνεται πως για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου logistics στον αναπτυξιακό νόµο πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην κατηγορία
επενδυτικών σχεδίων «παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» του Ν.3299/04, είναι αυτές που δραστηριοποιούνται
σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αµιγώς παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (3PL - Third Party
Logistics).
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς την δική τους (π.χ. εµπορική)
δραστηριότητα.
• Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προµήθεια, παραλαβή και αποθήκευση εµπορευµάτων
σε σύγχρονες µονάδες ( αποθήκες ) και την µεταπώλησή τους.
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Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
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.
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Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων logistics του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των
σχετικών αποφάσεων.
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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, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

6) Επιχορήγηση Επενδυτικών Σχεδίων ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συµπεριλαµβανοµένων
των αµοιβών του προσωπικού) από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 µε ποσοστό έως 60%.

Co

Οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού (υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες) που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Ανάπτυξης έχουν την δυνατότητα να επιχορηγηθούν από 20% έως 60% για επιχειρηµατικά σχέδια ανάπτυξης
λογισµικού.
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Οι επιλέξιµες δαπάνες στις οποίες συµπεριλαµβάνεται το κόστος της περαιτέρω ανάπτυξης του λογισµικού (δηλαδή το
κόστος των αµοιβών προσωπικού) είναι:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις
3. ∆απάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και περαιτέρω ανάπτυξής του µέχρι
60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη λογισµικού.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα
µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου
αποκτάται η χρήση.
5. ∆απάνες που συνδέονται µε την µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις, σε ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
6. Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων λογισµικού.
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Οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισµικού πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης που
έχουν σχέση µε την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολούν, της υποδοµής αυτών αλλά και της
υπάρχουσας λειτουργίας αυτών.
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
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.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων ανάπτυξης λογισµικού του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων
του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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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, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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7) Ευκαιρίες Επιχορήγησης Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων που µε ποσοστό έως
60% από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 για παραγωγής νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών
ή προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας για εταιρείες του πρωτογενή τοµέα ,
δευτερογενή τοµέα και τοµέα τουρισµού και παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας για εταιρείες τριτογενή τοµέα.
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Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης για επενδυτικά σχέδια που
αφορούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες και προϊόντα εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, εφόσον πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και τους περιορισµούς. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του τριτογενή τοµέα
για παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
Ο έλεγχος των σχετικών προϋποθέσεων γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων της Γ.Γ.Α. του Υπουργείου
Ανάπτυξης, µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της επένδυσης στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως νέων

Ως νέα προϊόντα θεωρούνται αυτά που, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, δεν
παράγονται από άλλες παραγωγικές µονάδες της χώρας αυτούσια ή παραλλαγµένα.
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Προκειµένου το προϊόν (ή τα προϊόντα) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέο είτε αυτό είναι
ενδιάµεσο και χρησιµοποιείται για την παραγωγή άλλων προϊόντων είτε καταλήγει στον τελικό καταναλωτή, πρέπει να
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα αυτούσιο.
2. ∆ιακρίβωση ότι το εξεταζόµενο προϊόν δεν παράγεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα παραλλαγµένο.
3. Προστιθέµενη αξία παραγωγικής διαδικασίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης του προτεινόµενου προϊόντος και της δυνατότητας παραγωγής απ' τον φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός παραγωγής - επάρκειά του για την παραγωγή του προτεινόµενου προϊόντος.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού παραγωγής για την παραγωγή αποκλειστικά του νέου προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως νέων:
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Ως νέες υπηρεσίες θεωρούνται αυτές που κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, δεν
παρέχονταν από άλλους παροχείς υπηρεσιών αυτούσιες ή παραλλαγµένες.
Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή
των υπηρεσιών.

AT

Ως νέες υπηρεσίες µπορούν να χαρακτηρισθούν µόνο αυτές που για την «παραγωγική διαδικασία» και παροχή τους είναι
απαραίτητη η χρήση τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Προκειµένου η υπηρεσία (ή οι υπηρεσίες) κάθε εξεταζόµενου επενδυτικού σχεδίου να χαρακτηριστεί ως νέα είτε αυτή
είναι υπηρεσία υποστήριξης και χρησιµοποιείται ενδιάµεσα για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή την υποστήριξη
παραγωγής προϊόντων είτε παρέχεται άµεσα στον τελικό χρήστη, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασής της στην
Ελλάδα αυτούσια.
2. ∆ιακρίβωση ότι η εξεταζόµενη υπηρεσία δεν παρέχεται κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης και εξέτασης στην
Ελλάδα παραλλαγµένη.
3. Προστιθέµενη αξία της διαδικασίας για την «παραγωγή» και την παροχή της υπηρεσίας.
4. Τεκµηρίωση του τρόπου ανάπτυξης της προτεινόµενης υπηρεσίας και της δυνατότητας παροχής απ' τον φορέα της
επένδυσης.
5. Εξειδικευµένος εξοπλισµός «παραγωγής» και παροχής της υπηρεσίας - επάρκειά του για την παροχή της
προτεινόµενης υπηρεσίας.
6. Χρησιµοποίηση του προτεινόµενου εξοπλισµού για την «παραγωγή» και παροχή της νέας υπηρεσίας.
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Κριτήρια χαρακτηρισµού προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας
Για τον χαρακτηρισµό προϊόντων ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που ενσωµατώνονται στο προϊόν που παράγεται από την επένδυση.
2. Ύπαρξη ή δηµιουργία υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση και οργάνωση της
επιχείρησης για την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την
επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος του προϊόντος.
Κριτήρια χαρακτηρισµού υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.

.A
.

Για την περίπτωση των υπηρεσιών, «παραγωγική διαδικασία» θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία γίνεται χρήση
τεχνολογίας, µηχανηµάτων, υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, µε σκοπό την ανάπτυξη και την παροχή
των υπηρεσιών.

gS

Για τον χαρακτηρισµό υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα
κίνητρα του Ν.3299/2004, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οµάδες κριτηρίων:
1. Χαρακτηριστικά τεχνολογίας που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.
2. Απαιτήσεις υποδοµής για αφοµοίωση και εξέλιξη της τεχνολογίας από την επιχείρηση. Οργάνωση της επιχείρησης για
την αντιµετώπιση της τεχνολογικής εξέλιξης. Ικανότητα της επιχείρησης να υλοποιήσει την επένδυση.
3. Εµπορική αποδοχή και τεχνολογικός κίνδυνος της υπηρεσίας.

•
•
•
•
•
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Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή φαρµάκων
και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές ή τεχνολογικές/ τεχνικές εφαρµογές
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, βιο-πληροφορικής, βιο-µιµητικής, βιοεπεξεργασίας
(bioprocessing) καθώς και αγροβιολογίας µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης και συναφών
σκευασµάτων.
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών ευφυών συστηµάτων και ροµποτικής, µικροηλεκτρονικής,
νανοτεχνολογίας και µικρο-µηχανικής.
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών οπτικών ινών και φωτονικών ή προηγµένων οπτικών συστηµάτων.
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε έξυπνα συστήµατα µεταφορών, στον κλάδο της
υγείας, σε διαχείριση ενέργειας και υδάτων.
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις σε προηγµένα ή νέα υλικά για ενεργειακές, ιατρικές (βιοϋλικά), περιβαλλοντικές
και αντισεισµικές εφαρµογές πλην των εξαιρέσεων των προϊόντων χαλυβουργίας και των συνθετικών ινών όπως
ορίζονται στα σχετικά παραρτήµατα του Πολυτοµεακού Πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις της Ε.Ε..
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις υβριδικών ενεργειακών εφαρµογών.
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Θεµατικές περιοχές επενδυτικών σχεδίων παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά
προηγµένης τεχνολογίας που λαµβάνουν µία θετική προσαύξηση επί της συνολικής βαθµολογίας τους.

Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.

LA

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.

AT

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.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων νέων ή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών του νόµου που έχει ετοιµάσει η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
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, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, email: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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8) 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.
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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.

gS

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.
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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.
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 .

Co

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

LA

9) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών

AT

Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 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.
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
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr

9

10) Συµµετοχή στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση Ecotec ‘08 - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (Αίθουσα 3, Επίπεδο 2, Περίπτερο Η2β) στην
1η ∆ιεθνή Έκθεση Ecotec ’08 - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος που θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 23 Μαΐου έως
την ∆ευτέρα 26 Μαΐου, στο εκθεσιακό κέντρο Expo Athens στην Ανθούσα Αττικής. Θα χαρούµε πολύ να σας
ενηµερώσουµε προσωπικά για τις δυνατότητες αδειοδότησης και επιδότησης επενδύσεων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
από τον Αναπτυξιακό Νόµο.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση παρουσιάζονται στο http://www.ecotec.gr

.A
.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
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11) Ολοκληρώθηκε την 09/05/2008 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραµµα
INTERREG III και αφορούσε επιχειρήσεις στους τοµείς µεταποίησης και τριτογενή τοµέα
(πλην τουρισµού) που έχουν συναλλαγές µε Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, και Κύπρο.
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Παρά την πολύ καλή ευκαιρία χρηµατοδότησης επιχειρήσεων που έχουν συναλλαγές µε τις γειτονικές χώρες, το
πρόγραµµα είχε πολύ µικρή ανταπόκριση, λόγω κυρίως της σύντοµης προθεσµίας που δόθηκε ιδιαίτερα όταν µέσα σε
αυτήν υπήρχαν και οι εορτές του Πάσχα και είναι περίοδος κλεισίµατος ισολογισµών. Το πρόγραµµα δεν πρόλαβε να γίνει
γνωστό (ενδεικτικά υπήρχαν υποκατάστηµα τραπεζών που δεν γνώριζαν την διαδικασία µέχρι την τελευταία µέρα)
Έως και την τελική ώρα της υποβολής οι προτάσεις δεν κατατέθηκαν δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 200. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει πως όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας θα εγκριθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη του προγράµµατος, ή επικοινωνήστε:
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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

12) Ψάχνετε για χρηµατοδότηση της επιχείρησής σας ή της ιδέας σας από επιχειρηµατικούς
αγγέλους ή άλλες εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης;
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Μία εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης για µια νέα επιχείρηση αποτελούν οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Ε.Α.). Συνήθως
είναι οµάδες ανθρώπων οι οποίοι επενδύουν στα αρχικά στάδια µιας επιχείρησης που διαθέτει καινοτόµα προϊόντα και
υπηρεσίες, και µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Εκτός των χρηµάτων συµβάλλουν και µε την καθοδήγηση και παρακίνηση
των επιχειρηµατιών, αφού η πλειοψηφία αυτών υπήρξαν στο παρελθόν επιχειρηµατίες µε µεγάλη εµπειρία και επιτυχία, για
αυτό και επιλέγουν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι γνωρίζουν. Το ποσό που επενδύουν είναι
περίπου 100,000 µε 200,000€ και συνήθως ακολουθούν και σε άλλους γύρους χρηµατοδότησης. Η ύπαρξη
Επιχειρηµατικών Αγγέλων σε µια εταιρεία προσθέτει κύρος και ενθαρρύνει και άλλους επενδυτές, π.χ. Venture Capitalists,
να επενδύσουν.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο των εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης σε
Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές, έδωσε το παρόν στο 8ο συνέδριο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρηµατικών Αγγέλων, που
πραγµατοποιήθηκε στο Arnhem της Ολλανδίας. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές δικτύων Επιχειρηµατικών
Αγγέλων σε Ευρώπη, Ασία και Αµερική, πετυχηµένες συνεργασίες Ε.Α. µε επιχειρηµατίες, οι ελκυστικοί κλάδοι για
επενδύσεις στην Ευρώπη κ.α.
Εάν και εσείς έχετε µια καινοτόµο επιχείρηση, ή µια πολύ καλή ιδέα την οποία επιθυµείτε να χρηµατοδοτήσετε
επικοινωνήστε µαζί µας
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
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13) Προτάσεις συνεργασίας για Έρευνα στον Τοµέα της Ασφάλειας - Έργο SECURE-FORCE
Αν σας ενδιαφέρει να συµµετέχετε σε ερευνητικά έργα στον τοµέα της Ασφάλειας, στην ιστοσελίδα www.secure-force.eu
µπορείτε:
•
να εντοπίσετε έργα για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο Πρόγραµµα
Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).
•
να εντοπίσετε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
•
να καταχωρήσετε τη δική σας επιχείρηση στη βάση δεδοµένων

.A
.

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 42 περιλήψεις έργων για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο
FP7 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).

gS

Για πρώτη φορά, στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, η Ασφάλεια αναδεικνύεται σε έναν από τους 10 βασικούς τοµείς δράσης, µε
προϋπολογισµό 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι τοµείς προτεραιότητας είναι:
•
Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών
•
Ασφάλεια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας & υποδοµών
•
Ευφυής παρακολούθηση & ασφάλεια συνόρων
•
Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσεων
•
Ασφάλεια διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων
•
Ασφάλεια και κοινωνία
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Εκτός από τον βασικό θεµατικό τοµέα, έρευνα µε αντικείµενο την ασφάλεια µπορεί να ενταχθεί και σε άλλους τοµείς του
7ου Προγράµµατος Πλαισίου (για παράδειγµα, στον τοµέα «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» - ICT).
Η επόµενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τον τοµέα «Ασφάλεια» αναµένεται να δηµοσιευθεί τον Ιούλιο, µε
προθεσµία τον Νοέµβριο.

Co

Το έργο SECURE-FORCE έχει ως στόχο την υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους στο 7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο στον τοµέα της ασφάλειας. Πρόκειται για ένα έργο του 6ου ΠΠ, µε συνολικό προϋπολογισµό 1.637.705
ευρώ, που υλοποιείται από 23 ευρωπαίους εταίρους µε συντονιστή την ALMA Consulting Group. Η Ατλαντίς Συµβουλευτική
Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (www.secure-force.eu) ή να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
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14) Πανευρωπαϊκό Systems for Energy Forum Grenoble (France), 29/5/2008– ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα
Ενεργειακών Συστηµάτων

LA

Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Ενεργειακών Συστηµάτων και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Systems for Energy Forum που διοργανώνεται στη Grenoble (Γαλλία)
στις 29 Μαΐου 2008.

AT

Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ενεργειακών Συστηµάτων και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
New Energy Production Systems
•
New Energy Services
•
Smart Energy Management
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.
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.
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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 Systems for Energy Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
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Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.itechpartner.eu/Event/Para/313831/Event.aspx, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.

gS

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, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

15) Πανευρωπαϊκό e-Services Forum - Liverpool (UK), 3 & 4/6/2008– ∆ικτύωση δυναµικών
εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες,
µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο e-Services Forum που διοργανώνεται στο Liverpool (UK) στις 3 & 4 Ιουνίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Web 2.0 services (social & business networking and sector portals)
•
Mobile services (voice, data, gaming, multimedia etc)
•
Web services (destination management, supply chain and logistics, RFID, legal & financial, environmental)
•
3D imaging services
•
Social community and inclusion services
•
Optimisation services
•
Data centres (managed service and green data centres)
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.
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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 e-Services Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Communications & Mobile Applications Forum, Stockholm (Sweden), 28 & 29/4/2008
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
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Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.itechpartner.eu/Event/Para/323032/Event.aspx, η οποία ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την
εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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16) Πανευρωπαϊκό Medtech Forum - Coimbra (Πορτογαλία), 17 & 18/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα
Ιατρικής Τεχνολογίας

gS

Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα της Ιατρικής Τεχνολογίας και αναζητείτε χρηµατοδότηση και συνεργάτες,
µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Medtech Forum που διοργανώνεται στην Coimbra (Πορτογαλία) στις 17 & 18
Ιουνίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ιατρικών Τεχνολογιών και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Ophthalmology
•
Cardiovascular
•
Respiratory
•
Diagnostics
•
Wound care
•
Hospital hardware
•
Clinical development tools
•
Orthopedics
•
Skin care
•
Neurostimulation
•
Infusion systems
•
Therapeutic devices
•
Audiology
•
Endoscopy
•
Imaging
•
Healthcare Information Technology
•
Drug delivery
•
Software for medical application
•
Regenerative medicine Single use devices
•
Implantable devices
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.
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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 Medtech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
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
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
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/medtech, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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17) Πανευρωπαϊκό Industrial Biotech Forum - Βρυξέλλες, 25 & 26/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα
Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας

gS

Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Industrial Biotech Forum που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες στις 25
& 26 Ιουνίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Biofuels & Bioenergy
•
Nutrition, Food & Feed
•
Pulp & Paper
•
Environmental remediation
•
Textiles
•
Detergents
•
Enzyme and Fermentation Processes
•
Fine Chemicals and Performance Materials
•
Biopolymers and Bioplastics
•
Metabolic engineering and screening tools
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.
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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

LA

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.

AT

Εκτός από το Medtech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
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
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/ibiotech, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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18) Νέο έργο υποστήριξης του ∆ηµοσίου Τοµέα από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η Περιφέρεια Ηπείρου πρόσφατα κατακύρωσε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισµού, την
εκπόνηση µελετών για το έργο "Πλαίσιο Ανάπτυξης ∆ιασυνοριακής Επιχειρηµατικότητας 'ΕΡΜΗΣ'". Κατά τη διάρκεια του
έργου θα εκπονηθούν πέντε µελέτες:

.A
.

Η πρώτη µελέτη θα καταδεικνύει τις παραµεθόριες περιοχές που προσφέρονται για επενδύσεις καθώς επίσης και το είδος
των επενδύσεων για τις οποίες προσφέρονται οι περιοχές αυτές. Οι επόµενες τέσσερις µελέτες θα αναλύουν
συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας ταυτόχρονα βέλτιστες πρακτικές και προτάσεις
εφαρµογής τους στις περιοχές. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG IIIA / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆Α – ΑΛΒΑΝΙΑ, Άξονας 2 – Μέτρο 2.1 και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από
Εθνικούς Πόρους.

gS

Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Αναστάσιος Ταπεινόπουλος, Τηλ. 2310531000, εσωτ. 120, κιν. 6943 293056, e-mail: tapeinopoulos@atlantisresearch.gr

19) Ο ∆ήµος Πορταριάς προκηρύσσει τριακονταετή παραχώρηση λειτουργίας υπόγειου
Parking
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Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου της Ατλαντίς ολοκλήρωσε τη σύνταξη των τευχών προκήρυξης του έργου «Μελέτη –
Κατασκευή – Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση της Εκµετάλλευσης ενός Υπογείου Σταθµού Αυτοκινήτων στη θέση ‘Αγορά’
στο ∆ήµο Πορταριάς». Τα τεύχη εγκρίθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Πορταριάς καθώς και από το Τµήµα
Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων Μαγνησίας στις 5 Μαΐου 2008 και δηµοσιεύτηκαν στον Τύπο στις 9 Μαΐου
2008. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ήµος Πορταριάς είναι ο πρώτος πανελλαδικά ∆ήµος που δηµοσιεύει προκήρυξη για έργο
Σύµβασης Παραχώρησης το οποίο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠ.ΕΣ για την προώθηση Συµπράξεων
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Καταληκτική ηµεροµηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ∆ιαγωνισµό ορίστηκε η 25η
Αυγούστου 2008.

Co

Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Πάνος Λιβέρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν. 6948 465030, e-mail: liveris@atlantisresearch.gr
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20) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο

LA

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.

AT

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

21) Tο www.Jobical.com σας παρέχει πλέον την καταχώρηση θέσεων εντελώς δωρεάν!
Το Jobical.com προσέλκυσε συνολικά πάνω από 53.500 εγγραφές στελεχών!
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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!

AT
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Ζήνα Βοζινού, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
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