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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων 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] [http//:atlantis-consulting.eu] [www.primavera.com]
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, 810, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΠΑΤΡΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 30-32, ΤΚ 262 21, ΤΗΛ. 2610 272120, FAX: 2610 276753, e-mail: infopatra@atlantisresearch.gr
ENGINEERING: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr

1

1) Στην Βουλή κατατέθηκε το Ν/Σ για τα Φωτοβολταϊκά – Ευνοηµένοι όσοι προλάβουν να
υπογράψουν σύµβαση σύνδεσης έως τον Αύγουστο του 2010, αρκεί να συνδεθούν έως τον
Ιανουάριο του 2012.
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, µέχρι τον Αύγουστο του 2010 διατηρείται η τιµολόγηση των 400 και 450 ευρώ ανά παραγόµενη
µεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου για φωτοβολταϊκά στο διασυνδεδεµένο σύστηµα, µε ισχύ άνω των 100 κιλοβάτ
και µικρότερα ή ίσα των 100 κιλοβάτ αντιστοίχως. Για τα νησιά, οι τιµές αυτές είναι 450 και 500 ευρώ αντιστοίχως.
Οι νέες τιµές εισόδου στο σύστηµα είναι οι παρακάτω:
ΕΤΟΣ

ΜΗΝΑΣ

> 100kW

<= 100kW

> 100kW

<= 100kW

2009

Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

500,00

2009

Αύγουστος

400,00

450,00

450,00

500,00

2010

Φεβρουάριος

400,00

450,00

450,00

500,00

2010

Αύγουστος

392,04

441,05

441,05

490,05

2011

Φεβρουάριος

372,83

419,43

419,43

466,03

2011

Αύγουστος

351,01

394,88

394,88

438,76

2012

Φεβρουάριος

333,81

375,53

375,53

417,26

2012

Αύγουστος

314,27

353,56

353,56

392,84

2013

Φεβρουάριος

298,87

336,23

336,23

273,59

2013

Αύγουστος

281,38

316,55

316,55

351,72

2014

Φεβρουάριος

268,94

302,56

302,56

336,18

2014

Αύγουστος

260,97

293,59

293,59

326,22

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ, οι τιµές του ανωτέρω πίνακα µπορεί να
µεταβάλλονται. Για την µεταβολή αυτή, λαµβάνονται κυρίως υπόψη η διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθµών στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας, ο βαθµός επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ και οι επιπτώσεις για τον
καταναλωτή από τη σχετική επιβάρυνση, λόγω του ειδικού τέλους ΑΠΕ.
Η σύµβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό συνάπτεται για είκοσι (20) έτη, συνοµολογείται µε την
τιµή αναφοράς που αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα και αντιστοιχεί στο µήνα και το έτος που υπογράφεται η Σύµβαση
Αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, υπό την προϋπόθεση έναρξης δοκιµαστικής ή της σύνδεσης
του φωτοβολταϊκού σταθµού, εντός δεκαοχτώ (18) µηνών για τους σταθµούς ισχύος έως 10 MW.
Πρακτικά δεν πρόκειται να έχουν µείωση στην τιµή εισαγωγής στο σύστηµα όσοι προλάβουν να υπογράψουν σύµβαση µε τον
∆ΕΣΜΗΕ έως τον Αύγουστο του 2010 και συνδεθούν µε το δίκτυο έως τον Ιανουάριο του 2012.
Μια δεύτερη πρόβλεψη του νοµοσχεδίου είναι η ανακοίνωση πως οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής από
φωτοβολταϊκούς σταθµούς και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, αξιολογούνται και εξετάζονται αντίστοιχα µέχρι :
•
την 31-12-2008 όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007,
•
την 30-4-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και
•
την 31-12-2009 όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008.
Τέλος αναφέρεται ότι οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς
σταθµούς δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθµών.
Ωστόσο, παρά την διαβεβαίωση του Υπουργού Ανάπτυξης ότι το νοµοσχέδιο προβλέπει την υπέρβαση του αρχικού
προγράµµατος, ώστε να γίνει η εξέταση του συνόλου των αιτήσεων (άνω των 3.700 MW) για να προχωρήσουν όσα έργα είναι
ώριµα τεχνικά και βιώσιµα οικονοµικά, αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο προσχέδιο που δηµοσιεύτηκε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 148, κιν. 6936 114924, e-mail: kampoyridou@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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2) Επιχορήγηση από 18.000 Ευρώ για 3.000 νέους ελευθέρους επαγγελµατίες ηλικίας 22 έως
32 ετών.
Υλοποιείται από τον ΟΑΕ∆ Πρόγραµµα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών µε το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» για ανέργους 22 έως 32 ετών.
Ως ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου
του ΟΑΕ∆ για συµµετοχή στο πρόγραµµα, ορίζεται η 21/11/2008, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆. Η
ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα των υποψηφίων θα
καθοριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους ανέργους όλης της χώρας, µε εξαίρεση τους ανέργους που
δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αρµοδιότητας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕ∆.

πρόκειται

να

Στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση των ανέργων, ηλικίας 22-32 ετών στην απασχόληση, µέσω της οικονοµικής
ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Οι ενδιαφερόµενοι νέοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς
τους ή µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης
παρέµβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς που έχουν
δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί
από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5. Η έναρξη επιτηδεύµατος να έχει γίνει µετά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης και υποχρεωτικά µετά την
1/9/2008.
6. Να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 32 ετών.
∆ύναται να υπαχθεί στο Πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο,
µέλος:
- Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.)
- Ετερόρρυθµης Εταιρείας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της και
- Ε.Π.Ε.
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
1. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η
δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε να
ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας
χρήσεως.
3. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια
ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις
βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού χαρακτήρα
(νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ,
ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις
εξαιρέσεις.
6. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
7. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση σε χώρο στον οποίο λειτουργούσε επιχείρηση από άλλο επαγγελµατία µε το ίδιο
αντικείµενο δραστηριότητας µέσα στο τελευταίο εξάµηνο, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας
επιχείρησης στη ∆OΥ ή πριν την µεταφορά της αντίστοιχα.
8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας.
Για την υπαγωγή των νέων στο πρόγραµµα απαιτείται υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης»,
η οποία περιλαµβάνει περιγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα,
συµπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Η
υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελµατίας δεν έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο ή µέσω των Κ.Ε.Π.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
•
η εξατοµικευµένη παρέµβαση από εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ∆,
•
η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕ∆,
•
η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ µετά την 1/9/2008.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 18.000,00 €
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σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.
Το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 € στις κάτωθι περιπτώσεις :
α) επιδοτούµενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας µέχρι και τον δεύτερο (2ο) µήνα της επιδότησής τους
και
β) του µέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το οµόρρυθµο µέλος της ή Ε.Π.Ε.), όταν το ποσοστό συµµετοχής του στο εταιρικό
κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
http://www.oaed.gr/Pages/SN_810.pg
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3) Επιχορήγηση από 15.000 Ευρώ για 3.500 νέους ελευθέρους επαγγελµατίες ηλικίας 33 έως
64 ετών.
Υλοποιείται από τον ΟΑΕ∆ Πρόγραµµα 3.500 νέων ελεύθερων επαγγελµατιών µε το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ) ΕΤΟΥΣ 2008» για ανέργους 33 έως 64 ετών.
Ως ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου
του ΟΑΕ∆ για συµµετοχή στο πρόγραµµα, ορίζεται η 21/11/2008, σύµφωνα µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆. Η
ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα των υποψηφίων
θα καθοριστεί µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.∆.
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους ανέργους όλης της χώρας, µε εξαίρεση τους ανέργους που
δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αρµοδιότητας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕ∆.

πρόκειται

να

Στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση των ανέργων, ηλικίας 33-64 ετών στην απασχόληση, µέσω της οικονοµικής
ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Οι ενδιαφερόµενοι νέοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς
τους ή µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης
παρέµβασης.
2. Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆.
3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε., ή να είναι οµογενείς που έχουν
δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
4. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί
από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5. Η έναρξη επιτηδεύµατος να έχει γίνει µετά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης και υποχρεωτικά µετά την
1/9/2008.
6. Να έχουν συµπληρώσει το 33ο έτος της ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών.
∆ύναται να υπαχθεί στο Πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο,
µέλος:
- Οµόρρυθµης Εταιρείας (Ο.Ε.)
- Ετερόρρυθµης Εταιρείας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της και
- Ε.Π.Ε.
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα:
1. Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές κλπ.) και συνεπώς η
δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόµενου, που θα µπορούσε
να ενισχυθεί µε την παροχή της επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν µε την εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δηµοσίας
χρήσεως.
3. Όσοι δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωµατουργικών εργασιών, φροντιστήρια,
εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά
και µόνο τις βραδινές ώρες (10 µ.µ. – 6 π.µ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού
χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια,
πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις
εξαιρέσεις.
6. Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.).
7. Όσοι δηµιουργούν επιχείρηση σε χώρο στον οποίο λειτουργούσε επιχείρηση από άλλο επαγγελµατία µε το ίδιο
αντικείµενο δραστηριότητας µέσα στο τελευταίο εξάµηνο, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας
επιχείρησης στη ∆OΥ ή πριν την µεταφορά της αντίστοιχα.
8. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας.
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Για την υπαγωγή των νέων στο πρόγραµµα απαιτείται υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα – υπεύθυνης δήλωσης»,
η οποία περιλαµβάνει περιγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραµµα,
συµπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕ∆. Η
υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελµατίας δεν έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο ή µέσω των Κ.Ε.Π.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
•
η εξατοµικευµένη παρέµβαση από εργασιακό σύµβουλο του ΟΑΕ∆,
•
η παρακολούθηση προγράµµατος συµβουλευτικής επιχειρηµατικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕ∆,
•
η έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην αρµόδια ∆ΟΥ µετά την 1/9/2008.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα, καθορίζεται στα 15.000,00 €
σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 € για επιδοτούµενους ανέργους, που
διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας µέχρι και τον δεύτερο (2ο) µήνα της επιδότησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
http://www.oaed.gr/Pages/SN_812.pg
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4) Σε προνοµιακή θέση βρίσκονται οι µικρές επιχειρήσεις - επενδυτές του αναπτυξιακού νόµου
που ζητούν επιχορήγηση της αγοράς του γηπέδου που θα γίνει η επένδυση.
Σύµφωνα µε πρόσφατη υπουργική απόφαση, οι µικρές επιχειρήσεις που ζητούν ενίσχυση του γηπέδου δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν στο φάκελο του αναπτυξιακού τα ειδικά δικαιολογητικά, που αποδεδειγµένα
απαιτούν την κυριότητα του γηπέδου για την έκδοσή τους.
Κατ' αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης µίας επένδυσης που διαφορετικά θα
απαιτούσε ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης ειδικών δικαιολογητικών (όπως άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ,
έγκριση σκοπιµότητας από ΕΟΤ για τουριστικά έργα κλπ.).
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.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο υγείας, σύµφωνα
µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο 3299/04
Με ποσοστά έως 60% είναι δυνατόν να επιδοτηθούν επενδυτικές προτάσεις στο χώρο της υγείας, αρκεί να ικανοποιούν τις
προϋποθέσεις του αναπτυξιακού νόµου. Πιο συγκεκριµένα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια :
1. Για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν.
2072/1992 , µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
2. Για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.
2072/1992 µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
3. Για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας µε ποσοστό επιχορήγησης έως 60%.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδυτικά σχέδια όπως:
•
Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας, µε χρήση εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, µηχανηµάτων,
υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
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•
•
•
•

Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές εφαρµογές.
Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή φαρµάκων
και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής βάσης
και συναφών σκευασµάτων.
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής στον κλάδο της υγείας.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις της δηµιουργίας κέντρων αποθεραπείας και παροχής στέγης αυτόνοµης διαβίωσης,
διαβάστε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης, ενώ για πληροφορίες σχετικά µε τις
διατάξεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων υψηλής
τεχνολογίας που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) και αποτελούν
λειτουργικούς οδηγούς 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- 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
- Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000 εσωτ 111 κιν 6976 866228, e-mail: stamkou@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) Πανευρωπαϊκό New Materials Forum – Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Νέων Υλικών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα των Νέων Υλικών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο New Materials Forum που διοργανώνεται στη Valencia (Ισπανία), στις 5
& 6 /3/2009.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Νέων Υλικών και ειδικότερα στις
περιοχές των:
•
Processes for industrial production of nano-materials
•
Multi-functional nano-composites for aerospace and transportation applications
•
Nano-materials and advanced materials for Construction and Habitat applications
•
Nano-materials and Nanotechnology in electronic applications
•
Nano-materials and advanced materials in Biomedical applications
•
Nano-materials and advanced materials in renewable energy applications
•
Nano-materials and advanced materials for environmental remediation applications
•
Nano-materials and advanced materials in food and package industrial sectors
•
Nano-materials and advanced materials in traditional industrial sectors
•
Nano-materials and advanced materials in the car supply sector
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

6

στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα:
•
Software Forum (Πόρτο, Πορτογαλία), 5 & 6 /12/07
•
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία), 28 & 29 /4/08
•
Systems for Energy Forum (Grenoble, Γαλλία), 29/5/08
•
e-Services Forum (Liverpool, Μ. Βρετανία), 3 & 4 /6/08
•
Medtech Forum, (Coimbra, Πορτογαλία), 17 & 18/6/08
•
Industrial Biotech Forum (Βρυξέλλες, Βέλγιο), 25 & 26/6/08
•
Sustainable Energy & Environment Forum (Roskilde, ∆ανία), 21 & 22 / 10/08
Εκτός από το New Materials Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 3/2009
•
Communications & Mobile Applications Forum, (Στοκχόλµη, Σουηδία), 20 & 21 /4/09
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.eunlimited.com/events/p200253/overview.asp, 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 τους :
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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

7) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο 2007 –
2013, αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτοµίας των ελληνικών
επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη
δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω εµπορικών συµφωνιών µε πρώην
ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά.
Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς:
•
Ασφάλεια
•
∆ιάστηµα
•
Υγεία
•
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
•
Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
•
Ενέργεια
•
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
•
Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
•
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας
•
Επιστήµη στην κοινωνία
•
Περιφέρειες της γνώσης
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://cordis.europa.eu/calls.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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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8) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κοντά στον επιχειρηµατία
Οι προκλήσεις, αλλά και οι ευκαιρίες είναι πιο έντονες την περίοδο που διανύουµε. Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις τόσο
για τη βραχυπρόθεσµη, όσο και για τη µακροπρόθεσµη εξέλιξη µιας επιχείρησης χρήζουν τις συµβουλές εξειδικευµένου
προσωπικού. Οι αυξανόµενες αυτές απαιτήσεις του ιδιωτικού τοµέα µπορούν να εξυπηρετηθούν πλήρως από την
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και το τµήµα Management Consulting. Παρέχονται ολοκληρωµένες υπηρεσίες για κάθε
στάδιο της ζωής µιας επιχείρησης δίνοντας στον επιχειρηµατία τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταπεξέλθει στο αβέβαιο
και ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον που βιώνει.
Η συνεργασία των στελεχών του τµήµατος µε τους πελάτες είναι συνεχής και αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατών
σηµείων και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης, στην επισήµανση αδυναµιών και εξεύρεση λύσεων επ' αυτών,
εκµεταλλευόµενοι των ευκαιριών που παρουσιάζονται και θωρακίζοντας ταυτοχρόνως την επιχείρηση απέναντι στο
επιχειρηµατικό ρίσκο. Με µια διαγνωστική συνάντηση, τα στελέχη του τµήµατος θα διερευνήσουν τις πραγµατικές
ανάγκες της επιχείρησής σας και θα σας παρουσιάσουν τις υπηρεσίες που θα αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα σε
θέµατα Στρατηγικής και ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:
Τοµέας Συµβουλευτικής Στρατηγικής
Στρατηγικός Σχεδιασµός
•
Μελέτη, Σχεδιασµός, Υλοποίηση
Επιχειρηµατικού Σχεδίου
•
Μελέτες Σκοπιµότητας –
Βιωσιµότητας
•
Μελέτες Επιχειρηµατικών
Κινδύνων
•
Μελέτες σχεδίων Marketing
•
Έρευνες Αγοράς

Συµβουλευτική Υποστήριξη
•
Επιχειρηµατική Ανάπτυξη Λήψη Αποφάσεων
•
Αποτίµηση Επιχειρήσεων
•
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
•
∆ιαχείριση Έργων
•
Καθοδήγηση & Υποστήριξη σε
∆ιαπραγµατεύσεις

Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων
•
Προσέλκυση Κεφαλαίων
(Επιχειρηµατικοί Άγγελοι, Venture
Capital, Ιδιωτικά Κεφάλαια)
•
Προετοιµασία για εισαγωγή σε
Χρηµατιστηριακή Αγορά (Ε.ΝΑ, AIM,
PLUS)
•
∆ανεισµός (ΤΕΜΠΜΕ – Τραπεζικά
∆άνεια – Μείωση
χρηµατοοικονοµικού κόστους)

Τοµέας Συστηµάτων ∆ιασφάλισης Ποιότητας
•
•
•
•
•

Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001:2000)
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση (ISO 14001, σήµανσηECOLABEL)
∆ιαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
(ISO18001, ΕΛΟΤ 1801)
∆ιαχείριση Ασφάλειας Τροφίµων ( ISO 22000 HACCP)
Προϊόντα για Ιατρική Χρήση (ISO 13485:2003)

•
•
•
•

Οργάνωση και ∆ιαπίστευση Εργαστηρίων (ISO
17025)
∆ιαχειριστική Επάρκεια Οργανισµών ∆ηµοσίου (ΕΛΟΤ
1429)
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE – CSR – SA 8000 –
ISO 26000)
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
(ISO 27001:2005)

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, e-mail: liotopoulos@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

9) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
To SBC Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει δηµιουργήσει την εκποµπή "το
10λεπτο των επιχορηγήσεων", που παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες
εκποµπές περιλαµβάνουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον
Αναπτυξιακό Νόµο, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από χρηµατιστηριακές αγορές και τρέχοντα ερευνητικά
προγράµµατα. Η εκποµπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο στις 14:15 και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων
εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
ΑΤΛΑΝΤΙΣ: Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
SBS: Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700
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10) 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.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες.
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, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, 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. 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
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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