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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.
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1) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών
επιχειρήσεων. Μεγάλη επιχειρηµατική ευκαιρία ιδιαίτερα για τις µονάδες των νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Εντός του 1ου τριµήνου του 2009 αναµένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ
Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους,
προϋπολογισµού 160 εκατ. Ευρώ, που δραστηριοποιούνται στο µεταποιητικό τοµέα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν µέχρι 50
άτοµα και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 10.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων θα
κυµαίνεται από 30.000 έως 450.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 40%.
Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις των νοµών
Θεσσαλονίκης και Αττικής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (40%)
από το αντίστοιχο ποσοστό του αναπτυξιακού νόµου (18%).
Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισµού και την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού
εξοπλισµού, ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογές ηλεκτρονικού
εµπορίου, προβολή και προώθηση προϊόντων κλπ).
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο,
µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να ανακοινωθούν
όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν παρακολουθεί
τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά εντελώς δωρεάν
ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών
στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών οδηγών
του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπευθύνους
επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@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) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων µε 50% από
νέους 18 έως 35 ετών από τον ΕΟΜΜΕΧ.
Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας νέων από 18 έως 35
ετών για τη δηµιουργία της δικής τους πρωτότυπης και καινοτόµας κατά προτίµηση επιχείρησης, στους τοµείς µεταποίησης,
εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού.
Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα
προτιµούνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης αναµένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι
από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη µεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης, έπιπλα
και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν),

2

δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου.
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
Η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).
∆ιαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες. ∆ηµιουργία λογότυπου. Σχεδιασµός και εκτύπωση
διαφηµιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM).
Άλλες δαπάνες
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το διάστηµα από
συγκεκριµένη ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε την έκδοση του Οδηγού Προγράµµατος έως και την ηµεροµηνία προκήρυξης –
δηµοσίευσης του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών
οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303113 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

3) Αναµένεται προκήρυξη προγράµµατος από τον ΕΟΜΜΕΧ ενίσχυσης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
µε 50% από γυναίκες επιχειρηµατίες.
Εντός του Ιανουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας για τη
δηµιουργία της δικής τους πρωτότυπης βιώσιµης µικροµεσαίας επιχείρησης στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και
τουρισµού.
Οι υποψήφιες επιχειρηµατίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο. Θα προτιµούνται
κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα
προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης αναµένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι
από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την µεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης, έπιπλα
και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν),
δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός γραφείου.
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
Η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
Η προβολή – προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).
∆ιαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες. ∆ηµιουργία λογότυπου. Σχεδιασµός και εκτύπωση
διαφηµιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. ∆ηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM).
Άλλες δαπάνες
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι γυναίκες από 18 έως 55 ετών που είναι άνεργες, µισθωτές ή ελεύθερες επαγγελµατίες και δεν
ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την προκήρυξη του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
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εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών
οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ 2310 531000 εσωτ 111, κιν 6956 303113 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

4) Αναµένεται προκήρυξη ειδικού προγράµµατος ενίσχυσης των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος (ΚΕΥ∆).
Εντός του 1ου τριµήνου του 2009 αναµένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηµατικών Σχεδίων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος (ΚΕΥ∆).
Σύµφωνα µε πληροφορίες θα χρηµατοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν µέχρι 250
άτοµα και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 50.000.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιχειρηµατικών σχεδίων θα
κυµαίνεται από 30.000 έως 180.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 55%.
Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις των σχετικών κλάδων, καθώς έχουν
τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (55%) από τα αντίστοιχα ποσοστά του
αναπτυξιακού νόµου.
Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιµες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισµού, λογισµικού κλπ αλλά και «άυλες» δαπάνες
για το σχεδιασµό και ανάπτυξη προϊόντων, την πιστοποίηση της ποιότητας, την προβολή και την προώθηση, τη συµµετοχή σε
εκθέσεις κλπ.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωµένο και αιτιολογηµένο επιχειρηµατικό
σχέδιο, µε την τεκµηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσµιών που πρόκειται να
ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσηµα το πρόγραµµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν ευθύς µόλις αυτά είναι διαθέσιµα, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης των
οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των
τελικών οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε
τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@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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5) ∆όθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του προγράµµατος e-services.
Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης του Φυσικού & Οικονοµικού
Αντικειµένου των Εγκεκριµένων Έργων στο πλαίσιο της ∆ράσης E-Services µέχρι και τη ∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου
2009.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβληµένη λόγω των πολύ στενών χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης των έργων από πλευράς των
επιχειρήσεων και ανακοινώνεται άµεσα από την ΚτΠ ΑΕ µετά από τη σηµερινή έγκρισή της από το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Επισηµαίνεται ότι η παράταση αφορά στην προθεσµία διενέργειας των απαιτούµενων προµηθειών / εξοφλήσεις
δαπανών (η οποία αρχικά είχε τεθεί στις 31.12.2008).
Η προθεσµία της επίσηµης ανακοίνωσης της έναρξης παροχής της υπηρεσίας και της υποβολής της προβλεπόµενης Έκθεσης
Ολοκλήρωσης προς την ΚτΠ Α.Ε, η οποία έχει οριστεί στις 28.02.2009, δεν µεταβάλλεται.

6) ∆όθηκε η δυνατότητα παράτασης του Προγράµµατος Εµπόριο – Υπηρεσίες.
Υπογράφηκε η ΚΥΑ που αφορά την παράταση του Προγράµµατος Εµπόριο – Υπηρεσίες. Για ενηµέρωσή σας, σας
παραθέτουµε το σχετικό απόσπασµα:
4.

Αίτηµα παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για διάστηµα µέχρι δύο (2) µήνες γίνεται αυτοδίκαια
δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτηµα υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελικό ∆ικαιούχο, εντός
της προθεσµίας ολοκλήρωσης της εγκεκριµένης επένδυσης και λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, η πιθανή έγκριση του αιτήµατος κοινοποιείται προς ενηµέρωση από τον
Τελικό ∆ικαιούχο στην εκάστοτε αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης.

5.

Παράταση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης χορηγείται σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των
επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο τα γεγονότα που τη συνιστούν διαρκούν. Στην
έννοια της ανωτέρας βίας συµπεριλαµβάνονται µόνο περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται
υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων. Καθένας των συµβαλλοµένων δικαιούται να αναστείλει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύµβαση, κατά το µέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή
περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Σχετικό αίτηµα παράτασης υποβάλλεται εγγράφως από τον δικαιούχο
της ενίσχυσης στον Τελικό ∆ικαιούχο άµεσα. Το αίτηµα παράτασης εγκρίνεται µε απόφαση του Τελικού ∆ικαιούχου. Το
κάθε αίτηµα παράτασης γίνεται αποδεκτό µε την προϋπόθεση ότι η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και
αποπληρωµής της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένης και τυχόν αυτοδίκαιης παράτασης δεν υπερβαίνει :
για όλα τα Π.Ε.Π., για συµβάσεις που υπογράφονται µέχρι τις 30-6-2008,την 30η Απριλίου 2009,
για όλα τα Π.Ε.Π., για συµβάσεις που υπογράφονται µετά την 1-7-2008, την 30η Ιουνίου 2009.

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
∆ηµήτρης Τσιτσιπάτης, τηλ 2310 531000 εσωτ 135, κιν 6956 303118, e-mail: tsitsipatis@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) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα συστήµατα των
φωτοβολταϊκών πάρκων έως 20KW παραµένουν ακόµη µία δελεαστική ευκαιρία επένδυσης.
Καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων στην ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκά συστήµατα πάνω από 20KW, η
µόνη διέξοδος για κάποιον που θέλει να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κάτω των 20KW. Για τα συστήµατα
αυτά οι αποδόσεις συνεχίζουν να είναι ελκυστικές, ενώ είναι πολύ ταχύτερη η διαδικασία υποβολής φακέλου στον
αναπτυξιακό νόµο, καθώς δεν απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ και έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Καθώς µάλιστα το κόστος µιας επένδυσης ενός Φωτοβολταϊκού συστήµατος 20KW είναι µεταξύ των 100.000 και των
200.000 ευρώ, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρείας, αλλά µόνο η έναρξη επιτηδεύµατος (ατοµικής επιχείρησης) στην εφορία.
Τα µόνο ειδικό δικαιολογητικό που απαιτείται είναι οι όροι σύνδεσης από την ∆ΕΗ, οι οποίοι δίνονται σε σύντοµο σχετικά
διάστηµα (2 µήνες), µετά από µία απλή αίτηση µε τα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης, υπογεγραµµένα από κατάλληλο
ηλεκτρολόγο.

5

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.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 100 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων 30 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 12 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης (100%) επιτυχία µε υψηλά
επιχορηγούµενα ποσά.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@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. 140, κιν. 6956 303114, e-mail: kampouridou@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) Αναπτυξιακός νόµος 3299/04. Εµπιστευτείτε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Στο πλήθος των 100 προτάσεων και µε συνολικό προϋπολογισµό που υπερβαίνει τα 350 εκατοµµύρια ευρώ, ανέρχονται
πλέον τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν κατατεθεί από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για την υπαγωγή τους στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Εκτιµώντας την πολύ µεγάλη εµπειρία και τεχνογνωσία µας, η οποία και διασφαλίζει το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας µας
(ανέρχεται σήµερα στο 94%) σε µελέτες υπαγωγής στον Ν.3299/04, πλήθος µικροµεσαίων αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων
µας έκαναν την τιµή να µας εµπιστευθούν στην εκπόνηση των σχετικών τεχνοοικονοµικών µελετών και την κατάρτιση των
φακέλων των επενδυτικών τους προτάσεων.
Το φάσµα των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω έργων είναι αρκετά ευρύ, αναφέροντας ενδεικτικά ότι περιλαµβάνονται
επενδύσεις στους τοµείς της Μεταποίησης, των Logistics, της Ανάπτυξης Λογισµικού, του Τουρισµού αλλά και των
Τηλεπικοινωνιακών και Ευρυζωνικών Υποδοµών, µε ποσοστά ενίσχυσης από 15% έως 60% ανάλογα µε το επιχειρηµατικό
σχέδιο και την περιοχή της επένδυσης.
Ευχαριστώντας κατ’ αρχήν τους πελάτες µας που ήδη µας έχουν εµπιστευθεί τα έργα τους, παροτρύνουµε και τους
υπόλοιπους υποψήφιους επενδυτές να επικοινωνήσουν µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία διαθέτοντας
µακρόχρονη εµπειρία και υψηλότατο βαθµό αποτελεσµατικότητας σε µελέτες υπαγωγής επιχειρήσεων σε εθνικά και
ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα, µπορεί να αναλάβει µε επιτυχία τη µελέτη και τις ενέργειες υπαγωγής των
επενδυτικών τους σχεδίων στον Ν.3299/04.
Όσοι επιχειρηµατίες και υποψήφιοι επενδυτές ενδιαφέρονται σοβαρά, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει
δωρεάν και παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησής σας και εξετάζει την
επιλεξιµότητάς σας, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους
επικοινωνίας ή συµπληρώστε την φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
∆ηµήτρης ∆ίτσικας τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, κιν 6943 293061 e-mail: ditsikas@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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9) Αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2008
Στα πλαίσια της βελτίωσης, επικαιροποίησης και προσαρµογής των διεθνών προτύπων ποιότητας στις ανάγκες της αγοράς, ο
∆ιεθνής Οργανισµός Πιστοποίησης (ISO) προχώρησε σε αναθεώρηση του ISO 9001:2000.
Το νέο αναθεωρηµένο πρότυπο ISO 9001:2008, που εκδόθηκε επίσηµα στις 15/11/08, θα αποτελεί πλέον τη βάση για την
διεξαγωγή των επιθεωρήσεων (αρχικές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις επιτήρησης και πιστοποίησης).
Η δοµή της 4ης έκδοσης του προτύπου δεν έχει αλλάξει σε σχέση µε την 3η έκδοση (ISO 9001:2000), ωστόσο υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε επίπεδο απαιτήσεων, που ανάλογα µε την φύση και τη δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης
µπορεί να προκαλέσουν από ασήµαντες έως και µεγάλες αλλαγές στο Σύστηµα Ποιότητας.
Η νέα έκδοση ισχύει άµεσα και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν, µπορούν να πιστοποιηθούν µε βάση το νέο πρότυπο αρκεί:
a. ο φορέας πιστοποίησής τους να είναι έτοιµος για αυτό
b. να έχει ελεγχθεί και αναθεωρηθεί το σύστηµα ποιότητάς σε σχέση µε το νέο πρότυπο.
Οι επιχειρήσεις µπορούν να διατηρήσουν τα εν ισχύ πιστοποιητικά του παλαιού προτύπου (ISO 9001:2000) µέχρι τις
15/11/10, οπότε και θα αντικατασταθούν µε νέα πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2008, χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Για τις
επιχειρήσεις των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν πριν από τις 15/11/10, θα εκδίδονται πιστοποιητικά ISO 9001:2008 κατά τις
επιθεωρήσεις επαναπιστοποίησης.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α.
Επιχειρήσεις
πιστοποιητικό ISO

χωρίς

•

•
B.
Επιχειρήσεις
µε
πιστοποιητικό εν ισχύ
Β1. πιστοποιητικά που
λήγουν πριν τις 15/11/10

•
•
•

Β2. πιστοποιητικά που
λήγουν µετά τις 15/11/10

•
•

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
Μέχρι 15/11/10
Μετά τις 15/11/10
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO • θα
πιστοποιούνται
µόνο
9001:2000 και να το διατηρήσουν µέχρι
9001:2008
15/11/10
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO
9001:2008

θα πρέπει να ελέγξουν το Σ∆Π σε σχέση
µε το νέο πρότυπο
θα πιστοποιηθούν υποχρεωτικά κατά ISO
9001:2008 κατά την επαναπιστοποίηση
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO
9001:2008 στις επιθεωρήσεις επιτήρησης
θα πρέπει να ελέγξουν το Σ∆Π σε σχέση
µε το νέο πρότυπο
µπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO
9001:2008 στις επιθεωρήσεις επιτήρησης

• θα διατηρήσουν
9001:2008

το

κατά

ISO

πιστοποιητικό

ISO

• τα εν ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001:2000 θα
αλλαχθούν υποχρεωτικά µε πιστοποιητικά
ISO 9001:2008

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει τις επιχειρήσεις στην µετάβαση αυτή, έχοντας τη δυνατότητα να αναλάβει την
αναθεώρηση και προσαρµογή των Συστηµάτων Ποιότητας στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Α.Ε. προσφέρει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά µε το Σχεδιασµό, Εφαρµογή & ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις οποίες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
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:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν. 6956 303126, e-mail: kravaris@atlantisresearch.gr
∆ήµητρα Ιασονίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 190, κιν 6948 465030, e-mail: iassonidou@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

10) Πανευρωπαϊκό Healthcare Biotech Forum – Ρώµη (Ιταλία), 30 & 31 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του
Tοµέα Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Healthcare Biotech Forum που διοργανώνεται στη
Ρώµη (Ιταλία), στις 30 & 31 /3/2009.
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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 Βιοτεχνολογίας για Ιατρική Περίθαλψη και
ειδικότερα στις περιοχές των:
Advanced Therapies (including cell and tissue therapies, stem cells and gene therapy)
Rare diseases and orphan medicines
Proteomics
Pharmacogenetics
Diagnostics
Genetic testing
Oncology
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), 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 Healthcare Biotech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
New Materials Forume Forum, Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009
Communications & Mobile Applications Forum, (Στοκχόλµη, Σουηδία), 20 & 21 /4/09
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/events/p200292/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

11) 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
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Nano-materials
Nano-materials
Nano-materials
Nano-materials
Nano-materials
Nano-materials
Nano-materials

and
and
and
and
and
and
and

Nanotechnology in electronic applications
advanced materials in Biomedical applications
advanced materials in renewable energy applications
advanced materials for environmental remediation applications
advanced materials in food and package industrial sectors
advanced materials in traditional industrial sectors
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 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, Ρώµη (Ιταλία), 30 & 31 /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

12) Ευκαιρίες παρουσιάζει το νέο καθεστώς πτωχεύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Ο νέος πτωχευτικός νόµος καλύπτει ένα κενό δεκαετιών που ταλάνιζε την ελληνική εµπορική κοινότητα. Ένα κενό ανάµεσα
στην υγιή επιχείρηση και την υπερχρεωµένη. Το κενό της πρόσκαιρης οικονοµικής αδυναµίας. Η ιδέα της εξυγίανσης και της
διάσωσης των επιχειρήσεων είναι η κατευθυντήρια γραµµή του νέου πτωχευτικού νόµου όπως αυτή αποτυπώνεται στο έκτο
κεφάλαιο αυτού µε τις ονοµασίες :
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που φέρει την εµπορική ιδιότητα, το οποίο αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία παρούσα ή
προβλέψιµη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών του, µπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο το
άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται µια συνολική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του
οφειλέτη, το µέγεθος και η κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, προτεινόµενα µέτρα
χρηµατοδότησης, καθώς και τα µέσα αντιµετώπισης της υπάρχουσας δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης.

9

Εφόσον λοιπόν κριθεί σκόπιµο και βάσιµο, το ∆ικαστήριο αποφασίζει το άνοιγµα της συνδιαλλαγής, ορίζοντας ένα
µεσολαβητή, ο οποίος έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του που
εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ΄ αυτού, τη συνέχιση της δραστηριότητας του οφειλέτη και
εποµένως τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση της
επιχείρησης.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση
επικυρωτικής απόφασης ώστε να αποτραπεί κάθε επιζήµια µεταβολή για τους πιστωτές, περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικότερα,
µπορεί να απαγορευτεί κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, αναστολή των ατοµικών
διώξεων των πιστωτών και διορισµός µεσεγγυούχου.
Σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την υπογραφή της, εισάγεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο προς επικύρωση και λήξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας δεν µπορεί να
συνοµολογηθεί για διάστηµα πέραν των δύο ετών από την επικύρωση της. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στα αποτελέσµατα
της επικύρωσης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη σύναψη της συµφωνίας.
Αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη και βεβαίως αναστέλλεται
για περίοδο έξι µηνών η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της
πτώχευσης. Πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση η συµφωνία δεσµεύει µόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές
που την υπέγραψαν.
2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανοµή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του
οφειλέτη µετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο ρύθµισης µε σχέδιο
αναδιοργάνωσης του εβδόµου κεφαλαίου του νέου πτωχευτικού νόµου.
∆ικαίωµα να υποβάλλουν τέτοιου είδους σχέδιο έχουν: το πτωχευτικό δικαστήριο, ο οφειλέτης, συγχρόνως µε την αίτηση
του µε την οποία ζητά να κηρυχθεί σε πτώχευση ή µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από την κήρυξη του σε πτώχευση
και ο σύνδικος.
Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει
•
πληροφόρηση ως προς την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη και ως προς τη σύγκριση της προτεινόµενης
ικανοποίησης των πιστωτών µε βάση το σχέδιο και εκείνης µε βάση την εκκαθάριση,
•
περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν την υλοποίηση της
προτεινόµενης διαµόρφωσης των δικαιωµάτων των πτωχευτικών πιστωτών,
•
εκτίµηση της περιουσιακής κατάστασης που να προσδίδει στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις αξία, µε βάση τη
συνέχιση της επιχείρησης καθώς και
•
έκθεση από εµπειρογνώµονα.
Με το σχέδιο δεν µπορεί να προταθεί µείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις των πιστωτών σε ποσοστό µικρότερο του 20%.
Το πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον δεν απορρίψει το σχέδιο καθορίζει προθεσµία για την αποδοχή του ή µη από τους
πιστωτές, όπου για την έγκριση του απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 60 %.
Το σχέδιο, µετά την αποδοχή του από τους πιστωτές υποβάλλεται προς δικαστική επικύρωση, παράγοντας δεσµευτικά
αποτελέσµατα ακόµα και για τους πιστωτές που µειοψήφησαν.
Ο οφειλέτης αναλαµβάνει λοιπόν τη διοίκηση της περιουσίας του, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, προς το σκοπό
της εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου.
Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου ασκεί ο σύνδικος. Στο παραπάνω πλαίσιο υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και εναλλακτικές
επιλογές τις οποίες µπορούν να εκµεταλλευτούν οι επιχειρήσεις.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: 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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13) Ίδρυση τµήµατος Real Estate and Development
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, µέσα στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων τους και για την καλύτερη εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των πελατών τους στην υλοποίηση των
επενδυτικών τους σχεδίων, τόσο στο στάδιο της εξεύρεσης του Επιχειρηµατικού Ακινήτου, όσο και στο στάδιο των
Τεχνικών Μελετών και της Υλοποίησής τους, ανέπτυξαν και λειτουργούν εξειδικευµένο τµήµα Real Estate and
Development, παρέχοντας πάντα τις καλύτερες και ποιο συµφέρουσες λύσεις, εξυπηρετώντας την διαφορετικότητα κάθε
επένδυσης.
Το τµήµα διευθύνεται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και λειτουργεί, τόσο στην Περιφέρεια Κρήτης,
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Παντελής Βασσάλος, τηλ. 2810 542700, e-mail: vassalos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

14) 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
Αθηνά Τογκαλίδου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: togkalidou@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

15) 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.
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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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