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1) Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2009 οι υποβολές αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο
3299/2004
Σύµφωνα µε δηλώσεις στον τύπο της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λούκα Κατσέλη, η
κυβέρνηση αποφάσισε, να παραλαµβάνει το υπουργείο Οικονοµίας αιτήσεις υπαγωγής επιχειρήσεων στον
ισχύοντα επενδυτικό νόµο µέχρι τις 31/12/2009.
Κατόπιν ο αναπτυξιακός νόµος θα τροποποιηθεί χωρίς ωστόσο να είναι γνωστή η ηµεροµηνία ενεργοποίησης
του νέου νόµου και ανακοινώσεις αναµένονται εντός των επόµενων δύο ή τριών εβδοµάδων. Η διαφοροποίηση των
παρεχόµενων κινήτρων θα βασιστεί σε νέα κριτήρια:
Την προαγωγή της καινοτοµίας, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της πράσινης οικονοµίας και
επιχειρηµατικότητας.
Τη σύνδεση της χορηγούµενης ενίσχυσης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, εκτός των επενδύσεων
εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ, επενδύσεων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµίας.
Τον ορθολογικό σχεδιασµό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, µε εξάλειψη των παράδοξων καταστάσεων όπου
επενδύσεις σε οικονοµικά εύρωστους νοµούς ενισχύονται µε ίδια ποσοστά ή και µε µεγαλύτερα σε σχέση µε
αδύναµους οικονοµικά νοµούς.
Την επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτηµάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόµο και καταβολής της
ενίσχυσης.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όσοι υποψήφιοι επενδυτές έχουν µελετήσει ή σχεδιάσει τις προβλεπόµενες
επενδύσεις τους, θα πρέπει να επισπεύσουν τις διαδικασίες ετοιµασίας και υποβολής µελετών – φακέλων,
µέχρι την λήξη (31/12/2009) του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόµου, µήπως παρατηρηθεί κενό χρονικό
διάστηµα από τη λήξη του µέχρι την ισχύ του νέου νόµου.
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 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. Επισηµαίνεται δε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι µια από τις
µεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών και διαθέτει περισσότερα από 50
εξειδικευµένα στελέχη, ώστε να διασφαλίσει την ταχεία αλλά και άρτια ολοκλήρωση του φακέλου σε
συνθήκες πίεσης χρόνου.
Επισηµαίνεται ο ισχύων αναπτυξιακός νόµος επιχορηγεί µε ποσοστό έως 60% (ανάλογα µε το είδος του επενδυτικού
σχεδίου, το µέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή της επένδυσης) επιχειρηµατικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης ή
εκσυγχρονισµού µονάδων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας.
Επισηµαίνεται επίσης ότι ο Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04 δεν έχει τα όρια και τους περιορισµούς του τρέχοντος
προγράµµατος ΕΣΠΑ – Ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς:
Ενισχύει όχι µόνο τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, αλλά και τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχει όριο στο µέγιστο προϋπολογισµό της πρότασης.
Έχει διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και οι προτάσεις δεν αξιολογούνται συγκριτικά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησης ή έχουν χαµηλή βαθµολογία και κινδυνεύουν να µην
επιχορηγηθούν από το ΕΣΠΑ, είναι πολύ πιθανόν να επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόµο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου διαβάστε την περίληψη του
Αναπτυξιακού νόµου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) Μειώνεται κατά 50% ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Eνίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Στις 18 ∆εκεµβρίου 2009 λήγει η
προθεσµία υποβολής προτάσεων
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δίνουν σηµαντική ενίσχυση σε όλους τους τοµείς της
οικονοµίας για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 500 εκ ευρώ (αντί
των 1.050 εκ ευρώ της αρχικής προκήρυξης σύµφωνα µε δηλώσεις της αρµόδια υπουργού κας Λούκα
Κατσέλη).
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Με τη συγκεκριµένη αυτή περικοπή του προϋπολογισµού το πρόγραµµα γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικό και υπάρχει
πλέον σοβαρότερο ενδεχόµενο οι υποβαλλόµενες προτάσεις να ξεπεράσουν το διαθέσιµο προϋπολογισµό
και κάποιες προτάσεις, ενώ είναι επιλέξιµες, να µην εγκριθούν (όπως έγινε και στον προηγούµενο κύκλο του
αντίστοιχου προγράµµατος, ιδιαίτερα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης). Οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να
µελετήσουν πολύ προσεκτικά τους όρους και τις προβλέψεις της προκήρυξης και είτε µόνοι τους, είτε µε τη βοήθεια
έµπειρου και εξειδικευµένου συµβούλου και να φροντίσουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος µε
ενέργειες όπως:
Σωστά τεκµηριωµένες προσφορές.
Κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθµολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα
έγκρισης.
Πλήρη και ορθή τεκµηρίωση όλων των δικαιολογητικών, καθώς η απουσία και η κακή τεκµηρίωση των
δικαιολογητικών οδηγεί στην απόρριψη της πρότασης, τη µείωση της βαθµολογίας, ή τη µείωση του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού.
Πιστή τήρηση των προβλέψεων του οδηγού υλοποίησης (π.χ. ορθή εξόφληση τιµολογίων, έκδοση αδειών κλπ.) για
τη διασφάλιση της τελικής πιστοποίησης και τη γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρίες εκταµίευση της εγκεκριµένης
ενίσχυσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων σε παρόµοια προγράµµατα µε
εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, µε στόχο τη
βέλτιστη δυνατή βαθµολογία για την ένταξή της στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επισηµαίνεται δε ότι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών και διαθέτει περισσότερα
από 50 εξειδικευµένα στελέχη, ώστε να διασφαλίσει την ταχεία αλλά και άρτια ολοκλήρωση του φακέλου σε
συνθήκες πίεσης χρόνου.
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των προτάσεων ορίστηκαν από την 1η Σεπτεµβρίου έως την 18η ∆εκεµβρίου.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται από τη ∆ευτέρα 25/5/2009.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:
55% για Νοµό Αττικής (πλην νήσων) και Νοµό Θεσσαλονίκης.
65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι προϋπολογισµοί των επενδύσεων ανά θεµατική ενότητα είναι:
Για τη Μεταποίηση: από 50.000 έως 300.000 ευρώ.
Για τον Τουρισµό: από 30.000 έως 250.000 ευρώ.
Για το Εµπόριο: από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και έως 50
εργαζόµενους προσωπικό, έχουν 2 κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και µέσο κύκλο εργασιών της περασµένης τριετίας:
άνω των 50.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»,
άνω των 25.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες».
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
Κτίρια και εγκαταστάσεις: ∆ηµιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισµός χώρων παραγωγής,
αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης, µέχρι το 50% του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού .
Εξοπλισµός: Προµήθεια - µεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που
εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά - µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού,
∆ηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων: για την προστασία του
περιβάλλοντος. Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας:
Αγορά - µεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισµού, ∆ηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προµήθεια - µεταφορά και
εγκατάσταση συστηµάτων: για την εξοικονόµηση ενέργειας. Ως επιλέξιµη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος
σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
Συστήµατα αυτοµατοποίησης: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστηµάτων
αυτοµατοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιµη επένδυση
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας. Αγορά ∆ικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την εισαγωγή των
καινοτοµιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε
ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρµογή συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (µέγιστο επιλέξιµο κόστος 15.000 EURO).
∆απάνες προώθησης. ∆απάνες συµµετοχής σε εµπορικές εκθέσεις ή συµβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για
την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% του
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού που αναγράφεται στην σύµβαση όπως ισχύει.
Αµοιβές Συµβούλων: Είναι επιλέξιµο µέχρι το ύψος των 1000 ευρώ το κόστος της εκπόνησης και σύνταξης του
Επιχειρηµατικού σχεδίου, καθώς και µέχρι το ύψος των 1000 ευρώ επίσης, το κόστος παρακολούθησης της
υλοποίησης της επένδυσης.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε τη βαθµολογία της πρότασής σας,
εύκολα γρήγορα και αξιόπιστα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας http://www.atlantisresearch.gr/?cat=263, επιλέξτε τη
σχετική σύνδεση, εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται και υπολογίστε τη βαθµολογία σας.
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, χωρίς καµία δέσµευση από
εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
χρηµατοδοτικά
προγράµµατα
στην
ιστοσελίδα
της
εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr .
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ στην 41η ∆ιεθνή Έκθεση «XENIA»
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ θα συµµετέχει στην 41η ∆ιεθνή Έκθεση «XENIA», η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 27 – 30
Νοεµβρίου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κάθε
επιχειρηµατίας ή στέλεχος επιχείρησης θα έχει την ευκαιρία µιας σφαιρικής ενηµέρωσης πάνω σε προσφερόµενο
εξοπλισµό και µεθόδους οργάνωσης ξενοδοχείων και µονάδων τουρισµού, µαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας. Θα
µπορείτε επίσης να ενηµερωθείτε ειδικότερα από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για τις τρέχουσες εναλλακτικές δυνατότητες επιδότησης
τουριστικών επενδύσεων. Θα χαρούµε να σας δούµε και να σας ενηµερώσουµε από κοντά στο περίπτερό µας, Σταντ
c/60, Αίθουσα 2.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ στην Έκθεση «POLIS 2009»
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει στην 7η ∆ιεθνή Έκθεση POLIS 2009, που θα διεξαχθεί από την
Πέµπτη 26 έως και την Κυριακή 29 Νοεµβρίου 2009.
Η POLIS αποτελεί τη µοναδική έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ηµοσίου – Κοινωνικού Τοµέα και Ιδιωτικών
Επιχειρήσεων, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παρουσιάζει
τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του πολίτη και την
ποιότητα της ζωής του.
Με την παρουσία της στην έκθεση ΠΟΛΙΣ 2009, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπογραµµίζει την αυξανόµενη
δραστηριοποίησή της στο χώρο της παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης σε δηµόσιους φορείς µε έµφαση
στους οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης.
Σας προσκαλούµε να µας επισκεφθείτε στο περίπτερο 8 / θέση 19Α, για να συζητήσουµε από κοντά τους στόχους
αλλά και τις ανησυχίες σας και να σας παρουσιάσουµε τις ιδέες, τις λύσεις και τις προσεγγίσεις που προτείνουµε.
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
Αλεξάνδρα Βυτεάου, τηλ. 2310.531000 εσ. 154., e-mail: wydeau@atlantisresearch.gr

5) Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο FORUM Ανάπτυξης 2009/12ο Money Show Πάτρας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει στο FORUM Ανάπτυξης 2009/12ο Money Show Πάτρας, το οποίο θα
διεξαχθεί στην Πάτρα από τις 21-22 Νοεµβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, µε προτεινόµενη από τους οργανωτές
Κεντρική Θεµατική Ενότητα τη «∆ύναµη των Εναλλακτικών Λύσεων».
Στην κατεύθυνση αυτή και µε πρωτοβουλία των φορέων, των επιχειρήσεων και των προσωπικοτήτων που θα
συµµετέχουν στις φετινές συνεδριακές εκδηλώσεις του FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2009/12ου Money Show Πάτρας, θα
επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συζήτηση για τις ∆υνατές Εναλλακτικές Λύσεις σε κορυφαίους τοµείς, όπως:
Την Οικονοµική και Επιχειρηµατική λειτουργία
Το Περιβάλλον
Τη ∆ιοίκηση
Την Παιδεία και την Έρευνα
Την Υγεία
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Τον Κοινωνικό Χώρο
Τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συντονίσει 2ωρη συνεδριακή εκδήλωση την
Κυριακή 22 Νοεµβρίου στις 10:30 - 12:30 (Αίθουσα Ι) µε θέµα «Εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης και
ανάπτυξης-Αναπτυξιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ)».
Θα χαρούµε να σας δούµε και να σας ενηµερώσουµε από κοντά είτε στη συνεδριακή εκδήλωσή µας είτε στο περίπτερό
µας (5).
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Επενδύσεις Στον Τοµέα των Logistics, Εµπορευµατικών Σταθµών και Αποθηκευτικών
Χώρων - Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης έως 60%. Ενισχύσεις Επενδύσεων στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004
Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα των Logistics µε
ποσοστό επιχορήγησης από 15% έως 60% ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος
της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Ο Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04 δεν έχει τα όρια και τους περιορισµούς του τρέχοντος προγράµµατος ΕΣΠΑ – Ενίσχυση
των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς:
Ενισχύει όχι µόνο τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, αλλά και τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις.
∆εν υπάρχει όριο στο µέγιστο προϋπολογισµό της πρότασης.
Έχει διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης και οι προτάσεις δεν αξιολογούνται συγκριτικά. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τα κριτήρια αξιολόγησης ή έχουν χαµηλή βαθµολογία και κινδυνεύουν να µην
επιχορηγηθούν από το ΕΣΠΑ, είναι πολύ πιθανόν να επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόµο.
Γενική περιγραφή επενδυτικών σχεδίων
Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως Υπηρεσία Εφοδιαστικής Αλυσίδας
νοείται η, για λογαριασµό τρίτων, παραλαβή, µεταφορά, αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασµός σε
επιχειρηµατικές µονάδες, υλικών και εµπορευµάτων (α΄ ύλες, ενδιάµεσα – τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση
του συνόλου της σχετικής πληροφορίας». Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να στοχεύει στη δηµιουργία νέων
σύγχρονων µονάδων ολοκληρωµένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) ή στην επέκταση,
εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση υφιστάµενων µονάδων µε σκοπό την ουσιαστική βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς τους συµβαλλόµενους αποδέκτες». Ελάχιστος Προϋπολογισµός επενδυτικού σχεδίου 700.000
ευρώ.
Επενδυτικά σχέδια των µεταφορικών ή και εµπορικών επιχειρήσεων, υπό ενιαίο φορέα, για τη
δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων
στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι υπό σύσταση, νεοϊδρυόµενες ή
υφιστάµενες εταιρείες και συνεταιρισµοί, στις οποίες συµµετέχουν 2 ή περισσότερες εταιρείες εκ των οποίων η µία
τουλάχιστον θα είναι µεταφορική και η µία τουλάχιστον εµπορική επιχείρηση. Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να
αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποθήκευση, διακίνηση και εν γένει διαχείριση των εµπορευµάτων των
συµµετεχουσών στον ενιαίο φορέα επιχειρήσεων αλλά και λοιπών υλικών και εµπορευµάτων ιδιωτών πελατών.
Ελάχιστος Προϋπολογισµός επενδυτικού σχεδίου 700.000 ευρώ.
Επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού των αποθηκευτικών χώρων των
επιχειρήσεων στον τοµέα της µεταποίησης. Οι δαπάνες για τους αποθηκευτικούς χώρους των µεταποιητικών
επιχειρήσεων µπορεί να είναι µέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού
µίας µεταποιητικής µονάδας.
Επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας, επέκτασης ή εκσυγχρονισµού των αποθηκευτικών χώρων ως µέρος
ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία
από τη σύστασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου
συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ, και ολοκληρωµένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων φορέων
(για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και
µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ.
Ενδεικτικές ενισχυόµενες δαπάνες
Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα και υπό την προϋπόθεση ότι
η µονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της.
Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού.
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού. Ειδικότερα, η αγορά και εγκατάσταση
πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων τηλεµατικής για την αποδοτική διαχείριση των αποθεµάτων –
διανοµών.
Αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης
µονάδας.
∆απάνες µελετών, αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού, εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων
υποδοµών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της
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ποιότητας.
∆απάνες µελετών και δαπάνες συµβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, που αφορούν οργάνωση
διοίκησης, αναδιοργάνωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών
διαδικασιών, τυποποίησης διαδικασιών, ερευνών αγοράς, εκπόνησης µελετών, προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών,
καθώς και συγκριτικών µελετών επιδόσεων.
Αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων µόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας για την
περίπτωση των µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων για την περίπτωση των πολυετών
επιχειρηµατικών σχεδίων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, στον τοµέα των Logistics αλλά και
σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας 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.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της
εταιρείας (www.atlantisresearch.gr) ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Ολοκληρώθηκε την 16/11/2009 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για τα
προγράµµατα Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηµατικότητας
Μετά από 3 παρατάσεις ολοκληρώθηκε η προθεσµίας υποβολής προτάσεων για τα προγράµµατα Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας την 16η Νοεµβρίου 2009.
Τα προγράµµατα προκηρύχτηκαν τον Ιούνιο και σκοπός τους είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 18-39 ετών και από γυναίκες 19-55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών παρουσιάστηκε µεγάλο όπως αναµενόταν, µε περισσότερες από 3.500
αιτήσεις. Καθώς όµως ο προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι σχετικά µικρός, (40.000.000 ευρώ χρηµατοδότηση)
και αναµένεται να εγκριθούν περίπου 1.000 µόνο προτάσεις, είναι πολλοί αυτοί που υπέβαλαν σωστό και µη απορριπτέο
φάκελο, αλλά δεν θα έχουν την απαιτούµενη υψηλή βαθµολογία και θα είναι επιλαχόντες.
Τα αποτελέσµατα αναµένονται να δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΜΜΕΧ µεtά από 3 περίπου µήνες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν
παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ενηµερώσει τους δεκάδες πελάτες που την εµπιστεύτηκαν. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 111, κιν 6956 303117 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Eνίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Σηµαντική η σωστή επιλογή των δαπανών επένδυσης
Είναι σε εξέλιξη, µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2009, η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για επιδότηση του εκσυγχρονισµού
και της ανάπτυξης υφιστάµενων µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς
µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου και υπηρεσιών, µε ποσοστό επιδότησης 55% για τους Νοµούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη επικράτεια. Οι επιδοτούµενοι προϋπολογισµοί µπορεί να είναι έως 300.000
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ευρώ για τη µεταποίηση, ή 250.000 ευρώ για τον τουρισµό, ή 200.000 ευρώ για το εµπόριο και τις υπηρεσίες.
Η επιλογή των δαπανών για τις οποίες θα αιτηθεί επιδότηση θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς από αυτήν
εξαρτάται η βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος. Κατ’ αρχάς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν τις
ανάγκες τους ώστε να εντοπίσουν εκείνες τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες για επιδότηση, µεταξύ των παρακάτω
κατηγοριών:
κτίρια και εγκαταστάσεις, µέχρι το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού (ή 100% για τον τουρισµό),
νέος σύγχρονος εξοπλισµός,
εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας,
δικαιώµατα τεχνογνωσίας,
πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (µέγιστο κόστος 15.000 Ευρώ),
δαπάνες προώθησης, µέχρι το 5% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού,
αµοιβές συµβούλων (µέγιστο κόστος 2.000 ευρώ).
Επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που πραγµατοποιούνται µετά τις 25 Μαΐου 2009. Η ολοκλήρωση της επιδοτούµενης
επένδυσης θα πρέπει να γίνει σε 12 µήνες (ή 18 µήνες για τη µεταποίηση) από τη συµβασιοποίηση, µε δυνατότητα
2µηνης (ή 4µηνης για τη µεταποίηση) παράτασης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η επιδοτούµενη επένδυση θα πρέπει να
ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2011 (ή άνοιξη 2012 για τη µεταποίηση). Θα πρέπει εποµένως οι επιχειρήσεις να
υπολογίσουν όχι µόνο τις τρέχουσες ανάγκες, αλλά και αυτές της επόµενης 2ετίας.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η προτεινόµενη επένδυση δεν είναι απολύτως δεσµευτική. Επιτρέπονται επουσιώδεις
αλλαγές, π.χ. η αντικατάσταση δαπανών πληροφορικής µε ίδιου τύπου, η αλλαγή προµηθευτών (χωρίς ουσιώδη
µεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού), ή εσωτερικές µεταφορές κονδυλίων στην ίδια κατηγορία
δαπανών. Επιτρέπονται επίσης αλλαγές µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δαπανών, σε ποσοστό έως 20% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Οι επιχειρήσεις εποµένως που έχουν ανάγκη συχνής ανακαίνισης χώρου (π.χ. τουριστικές µονάδες, εστιατόρια,
καφετέριες), ή που χρησιµοποιούν εξοπλισµό µε ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη (π.χ. φωτογραφεία, υπηρεσίες
εκτυπώσεων), είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην πορεία των επόµενων 2 ετών θα χρειαστεί να επενδύσουν και θα πρέπει να
σπεύσουν ώστε να αξιοποιήσουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιδότησης.
Μια άλλη σηµαντική παράµετρος κατά την επιλογή των δαπανών είναι η δυνατότητα βελτίωσης της βαθµολογίας της
πρότασης έως και 24 βαθµούς µε άριστα το 100. Η βελτίωση της βαθµολογίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς το
πρόγραµµα είναι ανταγωνιστικό και θα εγκριθούν οι έχοντες την καλύτερη βαθµολογία µέχρις εξάντλησης του
προϋπολογισµού.
Πιο συγκεκριµένα, η βαθµολογία βελτιώνεται εάν ένα µέρος του προϋπολογισµού του έργου αφορά :
δαπάνες για εξοικονόµηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος (έως 10 βαθµοί)
δαπάνες εισαγωγής καινοτοµίας στην επιχείρηση (έως 7 βαθµοί) και
δαπάνες εισαγωγής τεχνολογικών επικοινωνιών και πληροφορικής (έως 7 βαθµοί)
Καθώς το πρόγραµµα είναι ανταγωνιστικό, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο οι υποβαλλόµενες προτάσεις να ξεπεράσουν το
διαθέσιµο προϋπολογισµό και κάποιες προτάσεις, ενώ είναι επιλέξιµες, δε θα εγκριθούν (όπως έγινε και στον
προηγούµενο κύκλο του αντίστοιχου προγράµµατος, ιδιαίτερα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης). Οι υποψήφιοι
επιχειρηµατίες πρέπει να µελετήσουν πολύ προσεκτικά τις προβλέψεις της προκήρυξης και είτε µόνοι τους, είτε µε τη
βοήθεια έµπειρου και εξειδικευµένου συµβούλου να φροντίσουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων σε παρόµοια προγράµµατα µε
εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, µε στόχο τη
βέλτιστη δυνατή βαθµολογία για την ένταξή της στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από την ιστοσελίδα µας http://www.atlantisresearch.gr όπου
επίσης µπορείτε να υπολογίσετε τη βαθµολογία της πρότασής σας, εύκολα γρήγορα και αξιόπιστα.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
53 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ανακοινώθηκαν για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7). Το Πρόγραµµα αποτελεί ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων
Έρευνας & Καινοτοµίας των 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.
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Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς:
Ενέργεια
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Μεταφορές
∆ιάστηµα
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
Ασφάλεια
Υγεία
Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Περιφέρειες της Γνώσης
Ερευνητικό ∆υναµικό
Ερευνητικές υποδοµές
Επιστήµη στην Κοινωνία
Ιδέες (Χρηµατοδότηση νέων ανεξάρτητων ερευνητών)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το : 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 Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10) Στις 31/12/2009 η υποβολή προτάσεων για το δεύτερο κύκλο της ∆ράσης
«∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης
γνώσης (Spin-off, spin-out)»

Περιφέρειες
Στόχου 1

Περιφέρειες
Μετάβασης

Τις 30 έφτασε ο αριθµός των προτάσεων που κατατέθηκαν σε όλη τη χώρα στον πρώτο κύκλο της ∆ράση “∆ηµιουργία /
Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off, spin-out)”. Η διαδικασία
υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30/6/2010. Ανά 3 µήνες
από την ηµεροµηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και µε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του
Προγράµµατος είναι 25.000.000 €. Να σηµειωθεί ότι η επόµενη ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι στις
31/12/2009.
Περιφέρεια

Αρ.
Εργων

Αττικής

16

Κεντρικής Μακεδονίας

8

Σύνολο
∆υτικής Ελλάδος
Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης
Θεσσαλίας
Πελοποννήσου
Βορ. Αιγαίου
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

24
2
1
1
1
1
6
30

Συνολικός Πρ/σµος

Αιτούµενη
∆ηµ. ∆απάνη

19.514.805,50 13.062.360,89
8.160.840,00

5.712.588,00

27.675.645,50 18.774.948,89
1.828.000,00
1.280.000,00
1.000.000,00
700.000,00
1.239.594,00
842.924,00
1.200.000,00
840.000,00
2.214.478,00
1.000.000,00
5.654.072,00 3.382.924,00
35.157.717,50 23.437.872,89

Λόγω των εκλογών, η αξιολόγηση των προτάσεων του πρώτου κύκλου δεν προχωράει µε τους ρυθµούς που είχαν
αρχικά σχεδιαστεί. Για το λόγο αυτό δεν είναι βέβαιο το πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί ο διαθέσιµος ή µη
προϋπολογισµός ανά περιφέρεια για τους επόµενους κύκλους. Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα του πρώτου κύκλου και
γνωρίζοντας πως για να εγκριθεί µία πρόταση απαιτείται, πέρα από το να πληρεί ο υποβάλλων τα τυπικά δικαιολογητικά,
να συγκεντρώσει βαθµολογία άνω του 65% από την επιτροπή αξιολόγησης, θεωρούµε ότι σε αρκετές περιφέρειες θα
παραµείνει διαθέσιµος προϋπολογισµός.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συµµετείχε στον πρώτο κύκλο της δράσης υποβάλλοντας προτάσεις για λογαριασµό
πελατών της. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Να υπενθυµίσουµε ότι το πρόγραµµα αφορά καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη
πριν την έναρξη χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
µε επιλέξιµες δαπάνες (70% επιδότηση) που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
Λοιπές ∆απάνες
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τµήµα Real Estate & Development
Μεγάλες Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Επιχειρηµατικά Ακίνητα:
Αγορές – Πωλήσεις – Συµµετοχές – Συνεργασίες – Ενοικιάσεις – Συµβάσεις Παραχώρησης, σε Ξενοδοχειακές Μονάδες,
Παραλιακές Εκτάσεις, Οικόπεδα, Καταστήµατα, Αγροτεµάχια.
Κρήτη (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Λασίθι), Ρόδο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Αττική, Πελοπόννησο, Βοιωτία κλπ.
Για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, στους τοµείς, Τουρισµού, Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Υγείας, Ενέργειας,
Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ µε έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της, παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονοµικής
υποστήριξης, χρηµατοδότησης κλπ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) Οι επιχορηγήσεις «σας χτυπούν την πόρτα» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
Στρατηγικό Συµβόλαιο Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
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συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

13) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν"
στην οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε
Τρίτη, παρουσιάζονται ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που
αφορούν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την
ενηµέρωση των επιχειρήσεων πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν
και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους.
Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο και το
ΕΣΠΑ, τις δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833
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14) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC
Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο
2007, και 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

15) 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. Σηµειώνεται ότι
η µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του
νέου Νόµου για φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας 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 Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

16) 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 Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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