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1) Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων. Ισχύει νέα υπουργική απόφαση µε
µερική τροποποίηση των όρων εφαρµογής του αναπτυξιακού νόµου στον πρωτογενή τοµέα.
Οι τροποποιήσεις των εφαρµογών της νέας απόφασης είναι µικρής κλίµακας και δεν αλλοιώνουν τη βασική φιλοσοφία της
παλαιότερης απόφασης. Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν φραστικές διατυπώσεις που κάνουν σαφέστερο το εύρος
εφαρµογής της απόφασης, προσδιορίζουν σαφώς τις περιπτώσεις που για την επιλεξιµότητα µιας επένδυσης απαιτείται
βεβαίωση της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της αρµόδιας Νοµαρχίας και προσδιορίζονται εκ νέου τα ειδικά δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την κατάθεση της πρότασης.
Τα βασικά στοιχεία της εφαρµογής του αναπτυξιακού παραµένουν χωρίς αλλαγές όπως:
•
Τα ποσοστά επιχορήγησης παραµένουν ως είχαν από 15% έως 55% του προς ενίσχυση προϋπολογισµού
ανάλογα µε το αντικείµενο της επένδυσης, τη γεωγραφική περιοχή και το µέγεθος της επιχείρησης.
•
Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής είναι κατ΄ ελάχιστον 25% ενώ το υπόλοιπο ποσό µπορεί να καλυφθεί µε
τραπεζικό δανεισµό.
•
Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο µηχανολογικός εξοπλισµός.
•
Απαιτείται σύνταξη και υποβολή τεχνοοικονοµικής µελέτης από αρµόδιους επιστήµονες (γεωλόγους - γεωπόνους,
µηχανικούς, οικονοµολόγους) µαζί µε τα προβλεπόµενα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
•
Οι επιλέξιµες δραστηριότητες αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων ή τη δηµιουργία νέων
µονάδων του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, που κάτω από συγκεκριµένους όρους και είναι:
o
Συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
o
Θερµοκήπια - βιολογικές καλλιέργειες
o
Κτηνοτροφικές µονάδες στον τοµέα του κρέατος ή του γάλακτος
o
Πτηνοτροφικές µονάδες κ.ά.
o
Μονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και
o
Μονάδες µεταποίησης κτηνοτροφικών προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του αγροτικού τοµέα στον
αναπτυξιακό νόµο 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.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) ∆ηµοσιεύτηκε η Υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την οποία ενισχύονται οι επενδύσεις
δηµιουργίας εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων από τον αναπτυξιακό
νόµο.
Έως 60% ενισχύονται οι επενδύσεις δηµιουργίας εµπορευµατικών σταθµών και διαµετακοµιστικών κέντρων από τον
αναπτυξιακό νόµο, και πιο συγκεκριµένα για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης,
καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων από µεταφορικές και εµπορικές επιχειρήσεις υπό ενιαίο
φορέα.
Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος των επιχειρήσεων που υλοποιούν
την επένδυση. Το ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να είναι πάνω από 700.000 ευρώ.
∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι εταιρείες (υφιστάµενες ή υπό σύσταση) και συνεταιρισµοί στους οποίους συµµετέχουν δύο ή
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περισσότερες εταιρείες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον είναι εµπορική και µία µεταφορική.
Οι κυριότερες δαπάνες που ενισχύονται είναι:
• δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου.
• δαπάνες αγοράς καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της
εντασσόµενης µονάδας.
• δαπάνες προµήθειας, εγκατάστασης παραγωγικού εξοπλισµού, εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου.
• δαπάνες αγοράς γηπέδων έως 10% της επένδυσης για µικρές επιχειρήσεις
• δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
• Άυλες δαπάνες και δαπάνες αµοιβές συµβούλων, σε ποσοστό που δε θα ξεπερνάει το 10% επί του συνολικού
προϋπολογισµού.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
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
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
- Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Σηµαντικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να βιαστούν οι επενδυτές
Σύµφωνα µε δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπεται νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία θα
επέλθουν οι παρακάτω αλλαγές:
•
Η αδειοδότηση αιτήσεων για φωτοβολταϊκά θα γίνει σταδιακά, χωρίς επιµερισµό ισχύος.
•
Προβλέπεται
µικρή µείωση της τιµής αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), µε µηνιαία αποκλιµάκωση, βάσει της
ηµεροµηνίας σύνδεσης του έργου στο Σύστηµα, σε συνδυασµό µε εξαρχής διασφαλισµένη σταθερή διατήρηση της
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•

τιµής για διάστηµα 20 ετών.
προωθείται ειδικό Πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών σε κτίρια, στέγες και προσόψεις, µε
συγκεκριµένους όρους και απλές διαδικασίες, ανεξαρτήτως άλλων ρυθµίσεων, µε σκοπό την ένταξη των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε ιδιωτικά και δηµόσια κτίρια.

Σύµφωνα µε την πρώτη ρύθµιση θα αδειοδοτηθούν σταδιακά όλες οι σχετικές αιτήσεις µε θετική γνωµοδότηση χωρίς τον
υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος, κάτι που βγάζει από την αγωνία όσους κατέθεσαν αιτήσεις µετά την 13/4/2007,
καθώς όλες οι αιτήσεις θα εγκριθούν στο σύνολο της ισχύος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου. Προσοχή! Η
ρύθµιση αυτή δεν πρόκειται να εφαρµοστεί για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη ρύθµιση, θα ξεκινήσει στο προσεχές µέλλον µία µικρή µείωση της τιµής αγοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας σταδιακά κάθε µήνα. Η µειωµένη τιµή του κάθε µήνα θα ισχύει για όσους µπαίνουν στο σύστηµα τον εκάστοτε
µήνα και θα «κλειδώνει» στην τιµή αυτή (µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο αυξήσεις) για τα επόµενα 20 χρόνια.
∆εν έχει ακόµη σαφώς προσδιοριστεί ο χρόνος έναρξης και το µέγεθος της σταδιακής µείωσης, ωστόσο η αντίδραση της
αγοράς αναµένεται να οδηγήσει σε βιασύνη των επενδυτών, που έχουν στα χέρια τους εξαιρέσεις ή άδειες παραγωγής, να
ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες διαδικασίες (άδεια εγκατάστασης, περιβαλλοντικά, ∆ΕΗ, ∆ΕΣΜΗΕ, Αναπτυξιακό) και να
ολοκληρώσουν το συντοµότερο δυνατόν την επένδυσή τους για να πετύχουν καλύτερη τιµή εισόδου. Αυτό αναµένεται να
οδηγήσει σε απότοµη αύξηση της ζήτησης πάνελ και να υπάρξει σοβαρό πρόβληµα διαθεσιµότητας υλικών αλλά και
δυνατότητας εγκατάστασης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. (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.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων 25 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 5 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα ποσά.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Χρηµατοδοτηθείτε για τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου σας
Έως 60% επιχορήγηση µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να εκσυγχρονίσουν το ξενοδοχείο τους. Το
ποσοστό της χρηµατοδότησης εξαρτάται από την περιοχή της εγκατάστασης του ξενοδοχείου και το µέγεθος της
επιχείρησης.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια εκσυγχρονισµού:
i.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής
ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο
αστέρων
ii.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται
διατηρητέα ή παραδοσιακά.
iii.
Εκσυγχρονισµός
ξενοδοχειακών
µονάδων
που
αφορά
τη
δηµιουργία
συµπληρωµατικών
εγκαταστάσεων, µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Για να είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου για την επένδυση εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών
µονάδων όπως αυτές ορίζονται στις περιπτώσεις i και ii, πρέπει να αφορά σε ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµό της
µονάδας που οδηγεί στην αναβάθµιση του εξοπλισµού, των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεών της και της σύνθεσης
των εξυπηρετήσεων καθώς και του λειτουργικού επιπέδου της, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικά βελτιωµένη ποιότητα και
ποικιλία προσφεροµένων υπηρεσιών.
Στα επενδυτικά προγράµµατα ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων περιλαµβάνονται, οι
εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων:
Κατηγορία 1η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια,
αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κ.λπ.).
Κατηγορία 2η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων για
την υγεία εγκαταστάσεων κ.λπ., δηµιουργία εγκαταστάσεων - υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.α.).
Κατηγορία 3η
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Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες,
παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λπ.).
Κατηγορία 4η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας καθώς και στη
φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός ως παράρτηµα 1, διαχείριση απορριµµάτων κ.λπ.).
Κατηγορία 5η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά εθνικό ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε
τράπεζες δεδοµένων, κ.λπ. καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη διεπιχειρησιακή συνεργασία είτε µε οµοειδείς
επιχειρήσεις, είτε µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.
Κατηγορία 6η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων, λουτρών,
κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων
κ.λπ.).
Κατηγορία 7η
Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της µονάδας, στην αντικατάσταση ή και
συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έργα αυτό πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή συνήθους
συντήρησης.
Επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους
στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου πρέπει να περιέχουν επενδυτικό έργα που εντάσσονται σε τέσσερις
(4) τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούµενης παραγράφου.
Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε
ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται µε τραπεζικό
δανεισµό.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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.
O
οδηγός
τουριστικών
επενδύσεων
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, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτήσεων για φωτοβολταϊκά στην Κρήτη και ξεκίνησαν να
αποστέλλονται οι εξαιρέσεις αδειών.
Ενώ δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η ενηµέρωση του σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, έχουν ήδη αποσταλεί
δεκάδες εγκρίσεις εξαιρέσεων αδειών στην Κρήτη µε εγκεκριµένη ισχύ τα 80 KW για κάθε έργο ξεχωριστά.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική καθώς λόγω της πληθώρας των αιτήσεων που υπήρχαν για την Κρήτη, αναµένονταν
µεγαλύτερη περικοπή της προς έγκριση ισχύος.
Καθώς όλες οι εξαιρέσεις αναµένεται να προχωρήσουν ταυτόχρονα, οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να προχωρήσουν
γρήγορα στη διαδικασία των περιβαλλοντικών και της ∆ΕΗ για να είναι έτοιµοι να καταθέσουν άµεσα στον αναπτυξιακό
νόµο.
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.

5

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων 25 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 5 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα
ποσά.
Σηµειώνεται ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι η µόνη εταιρεία του µεγέθους της µε γραφείο στην Κρήτη για
καλύτερη και άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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 Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την
υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου.
Έως 55% επιχορήγηση για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισµού θεµατικών πάρκων που
αποτελούν οργανωµένες µορφές τουρισµού οι οποίες διαφοροποιούν ή διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και παρέχουν
ολοκληρωµένης µορφής υποδοµές και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένων κατ' ελάχιστον των υπηρεσιών στέγασης σίτισης,
στέγασης ψυχαγωγίας και κοινωνικής µέριµνας.
Η παραπάνω διάταξη του επενδυτικού νόµου 3299/04 παρέµενε ανενεργή έως σήµερα καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική
υπουργική απόφαση που θέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές. Ωστόσο υπεγράφη στις 29 Ιουλίου 2008, από τον Υπουργό
Τουριστικής Ανάπτυξης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται για πρώτη φορά λεπτοµερώς οι
προδιαγραφές των θεµατικών πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του αναπτυξιακού νόµου. Με την
Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζονται τα θεµατικά πάρκα ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπου
προσφέρονται ψυχαγωγικές ή µορφωτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ο ορισµός τους είναι αρκετά ευρύς ώστε να
περιλαµβάνει πολλά και διαφορετικά είδη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικής
θεµατολογίας επιχειρήσεις.
Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των πάρκων, οι προδιαγραφές για την επιλογή της
θέσης και τα χωροταξικά κριτήρια, η διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης, οι προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις, οι
υποχρεωτικές λειτουργικές απαιτήσεις και η απόκτηση ειδικού σήµατος λειτουργίας. Η προβλεπόµενη διαδικασία έγκρισης
για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό ενός θεµατικού πάρκου περιλαµβάνει τέσσερα στάδια ελέγχου:
 Σκοπιµότητας
 Καταλληλότητας του οικοπέδου/γηπέδου
 Επάρκειας των αρχιτεκτονικών µελετών και των µελετών διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων
 Λειτουργικής ετοιµότητας
Τα θεµατικά πάρκα αναµένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης σηµαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, να δηµιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγµένων, µέχρι σήµερα, περιοχών. Από τα γνωστότερα
θεµατικά πάρκα του εξωτερικού είναι των αµερικανικών στούντιο της Disney, της Universal και της Warner Bros, το
Bobbejaanland και το Walibi στο Βέλγιο, το Madurodam στην Ολλανδία, το Europa-Park στη Γερµανία, το ψυχαγωγικό
πάρκο του Asterix και το Futuroscope στη Γαλλία και το πάρκο του Γκιούλιβερ στην Αγγλία.
Σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό νόµο, επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
4. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και του
ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, λοιπού και
ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
5. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
6. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
7. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων
για την µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις µεγαλύτερες
επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία,
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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.
O οδηγός τουριστικών επενδύσεων 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, τηλ. 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του Προγράµµατος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013
Στόχος του προγράµµατος είναι να ενισχύσει τον πολιτιστικό χώρο, τον οποίο µοιράζονται οι λαοί της Ευρώπης και είναι
βασισµένος σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη µιας πολιτιστικής
συνεργασίας µεταξύ δηµιουργών, πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών οργανισµών από χώρες που συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα, µε προοπτική να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη οπτικοαουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Οι προτάσεις
µπορούν να εντάσσονται σε έναν πολιτιστικό τοµέα, ή να έχουν διατοµεακό χαρακτήρα. ∆ίνεται υποστήριξη σε φορείς όπως
θέατρα, µουσεία, επαγγελµατικές ενώσεις, ερευνητικά έργα, πανεπιστήµια, πολιτιστικά ινστιτούτα, δηµόσιους φορείς, κλπ
από διαφορετικές χώρες να δουλέψουν µαζί και να υλοποιήσουν διακρατικές πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:
• Πολυετή Σχέδια Συνεργασίας (1.1)
Η κατηγορία αυτή σκοπεύει να ενισχύσει πολυετείς, διακρατικούς πολιτιστικούς δεσµούς µεταξύ τουλάχιστον 6 φορέων από
τουλάχιστον 6 χώρες ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες σε µια περίοδο τριών
ως πέντε ετών. Η επιχορήγηση είναι το 50% των επιλέξιµων δαπανών και κυµαίνεται µεταξύ 200.000 € και 500.000 € ανά
έτος.
• Ενέργειες Συνεργασίας (1.2.1)
Η κατηγορία αυτή αφορά δράσεις µεταξύ τουλάχιστον 3 φορέων από τουλάχιστον 3 χώρες ώστε να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες µε µέγιστη διάρκεια δύο ετών. Η επιχορήγηση είναι το 50% των επιλέξιµων
δαπανών και κυµαίνεται µεταξύ 50.000 € και 200.000 € ανά έτος.
• Λογοτεχνική Μετάφραση (1.2.2)
Υποστήριξη εκδοτικών οίκων για µετάφραση και έκδοση λογοτεχνικών έργων από µια Ευρωπαϊκή γλώσσα σε µια άλλη
Ευρωπαϊκή γλώσσα. Η επιχορήγηση είναι το 50% των επιλέξιµων δαπανών, και κυµαίνεται µεταξύ 2.000 € και 60.000 €.
Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων είναι µέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα σκέλη 1.1 (Πολυετή Σχέδια
Συνεργασίας) και 1.2.1 (Ενέργειες Συνεργασίας) και µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους για το σκέλος 1.2.2
(Λογοτεχνική Μετάφραση).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες
στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων - φακέλων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να
συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Πανευρωπαϊκό Sustainable Energy and Environment Forum – Roskilde (∆ανία), 21 22/10/2008 – ∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις,
venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Sustainable Energy and Environment Forum
που διοργανώνεται στο Roskilde (∆ανία), στις 21 - 22/10/2008.
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:
•
Windenergy
•
Solar energy/photovoltaic
•
Bio fuel
•
Bioheating-biopower
•
Hydrogen-and Fuel cells
•
Wave-energy
•
Geothermal energy
•
Other unconventional and alternative energies
•
Energy savings
•
New services based on new functionalities
•
New business models energy-storage-and transport-and delivery-systems, also included portable applications
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές 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.
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 τα:
•
Software Forum (Πόρτο, Πορτογαλία)
•
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία)
•
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
•
Industrial Biotech Forum, Βρυξέλλες, 25 & 26/6/08
Εκτός από το Sustainable Energy & Environment Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/roskilde, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να
συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε:
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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10) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα
Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας
και της καινοτοµίας, και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα Eurostars µπορούν να συµµετέχουν οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεµβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) 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
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email
για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- 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

12) Θέσεις εργασίας στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στους Ανθρώπινους Πόρους, προσφέροντας ένα δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας µε συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρουµε στα στελέχη µας τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε εξειδικευµένα
και καινοτόµα έργα, βοηθώντας την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν µία
δηµιουργική σταδιοδροµία πάνω στην ειδίκευσή τους.
Αν ενδιαφέρεστε για µία καριέρα στο χώρο των συµβούλων, των µελετών ή των επιχορηγήσεων, µπορείτε να µας στείλετε το
βιογραφικό σας για να ληφθεί υπόψη όταν προκύψουν ανάγκες είτε για µόνιµο προσωπικό, είτε για εξωτερική συνεργασία.
∆είτε τις θέσεις εργασίας στο : http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51
Υπεύθυνος επικοινωνίας: - Μάνθος Ματθαιίδης, τηλ: 2310 531000, εσωτ. 123, e-mail: mattheidis@atlantisresearch.gr
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