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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 κας. 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 τη 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 µία 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 ότι 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
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 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€).
∆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 € το κόστος της εκπόνησης και σύνταξης του
Επιχειρηµατικού σχεδίου, καθώς και µέχρι το ύψος των 1000 € 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) Ανάγκη επίσπευσης επενδυτών για την επιδότηση µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων ισχύος 20 kW
Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίστηκε να
παραλαµβάνονται αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων από τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόµο Ν. 3299 / 2004 µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2009, ώστε στη συνέχεια ο Αναπτυξιακός Νόµος να τροποποιηθεί και να επανενεργοποιηθεί. ∆ιαφαίνεται
εποµένως κίνδυνος εξάντλησης των δυνατοτήτων επιδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων ισχύος 20 kW, που είναι η µόνη δυνατότητα νέων επενδυτών για να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα, λόγω
της µείωσης του κόστους προµήθειας φωτοβολταϊκών στοιχείων, το οποίο οδηγεί σε υστέρηση από τον ελάχιστο
προϋπολογισµό επένδυσης 100.000 Ευρώ. Οι επενδυτές που έχουν ήδη µελετήσει ή σχεδιάσει τις επενδύσεις τους σε
µικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα θα πρέπει εποµένως να επισπεύσουν τις διαδικασίες ετοιµασίας και υποβολής αιτήσεων µελετών µέχρι τη λήξη του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόµου.
Τα βήµατα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας επενδυτής για να προχωρήσει στην εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών
συστηµάτων είναι:
1. Η συνεργασία µε έναν αξιόπιστο επιχειρηµατικό σύµβουλο που θα βοηθήσει σε όλη την πορεία υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου.
2. Η αξιολόγηση και ο προσδιορισµός του ακινήτου ή των ακινήτων στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα.
3. Η σύσταση εταιρείας και η αγορά – εκχώρηση – ενοικίαση του ακινήτου σε αυτήν.
4. Ο προσδιορισµός της καλύτερης λύσης φωτοβολταϊκού συστήµατος µε βάση το διαθέσιµο ακίνητο και τα διαθέσιµα
κεφάλαια, ώστε να ακολουθήσει η σύνταξη ενός τεύχους προδιαγραφών.
5. Η συλλογή προσφορών και η αξιολόγηση αυτών.
6. Η λήψη έγκρισης εργασιών ή εργασιών µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία.
7. Η αίτηση προς την ∆ΕΗ για τον προσδιορισµό των όρων σύνδεσης (συνοδευµένη από τη σχετική τεχνική µελέτη).
8. Η σύνταξη τεχνοοικονοµικής µελέτης για επιδότηση σύµφωνα µε τον Αναπτυξιακό Νόµο.
9. Η υπογραφή σύµβασης σύνδεσης µε την ∆ΕΗ για τη σύνδεση του συστήµατος µε το δίκτυο.
10. Η υπογραφή σύµβασης πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος µε τον ∆ΕΣΜΗΕ.
11. Η υπογραφή σύµβασης µε τον προµηθευτή – κατασκευαστή και η έναρξη υλοποίησης του έργου.
12. Η ολοκλήρωση των εργασιών, σύνδεση µε το δίκτυο και έναρξη λειτουργίας της µονάδας.
13. Η υποβολή εκθέσεων προόδου και ολοκλήρωσης για την εκταµίευση του ποσού της επιδοτούµενης χρηµατοδότησης.
Οι βασικές προϋποθέσεις και όροι για την επιδότηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ισχύος έως 20 kW από τον
Αναπτυξιακό Νόµο είναι:
Τεκµηρίωση ίδιας συµµετοχής σε ελάχιστο ποσοστό 25% επί του προϋπολογισµού.
Έγκριση δανείου για το ποσό που υπολείπεται έως την κάλυψη του µη επιδοτούµενου µέρους.
Όροι σύνδεσης της ∆ΕΗ.
Ελάχιστο όριο προϋπολογισµού 100.000 Ευρώ, για µικρές επιχειρήσεις.
Κατάθεση ολοκληρωµένου φακέλου µε τεχνοοικονοµική µελέτη, προσφορές δαπανών, και λοιπά δικαιολογητικά.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 40% σε όλη την Ελλάδα για µικρές επιχειρήσεις. Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες
είναι:
Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
Οι δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας,
τεχνογνωσίας, σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού.
Οι δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία το συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας και πλήθους
επιχειρήσεων, οι οποίες ενέταξαν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου.
Συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει συµβασιοποιηµένα πλήθος φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής
ισχύος πάνω από 37MW. Από τα έργα αυτά, πάνω από 60 έχουν κατατεθεί ήδη στον Αναπτυξιακό Νόµο, και όσα
αξιολογήθηκαν εγκρίθηκαν µε απόλυτη (100%) επιτυχία.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας τη συσσωρευµένη εµπειρία των στελεχών της, η οποία προέρχεται
από τη δραστηριοποίηση στο χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών περισσότερο των 15 ετών, θα συνεχίσει να αποτελεί
πολύτιµο αρωγό των επιχειρηµατιών στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Ο
Αναπτυξιακός Νόµος, µε το ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που δηµιουργεί, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία
και την πείρα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία τους.
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
Χρήστος Γράψας 2310 531000, εσωτ. 140, e-mail: grapsas@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) ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Απαραίτητο το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 για να είναι
Ανάδοχοι έργων του ∆ηµοσίου
Σύµφωνα µε το Ν. 3688/2008 οι εταιρείες επικοινωνίας, προκειµένου να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
και του ευρύτερου τοµέα, υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και να διαθέτουν
σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους, ως προς αυτό, Φορείς Πιστοποίησης.
Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή µέσο
ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.
Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο Π∆ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφηµιστικές και άλλες συναφείς
δραστηριότητες».
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε την 26η Ιουνίου 2009 ως
Ελληνικό πρότυπο, από την αρµόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ µε τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών ∆ιαφήµισης &
Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ), του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισµού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης
υπηρεσιών επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις,
από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’
επέκταση της ποιότητας, στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, στα έντυπα και
στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.
Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας.
Το ΕΛΟΤ 1435 έρχεται να προσδιορίσει την οργάνωση και υποδοµή µιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόµενο στο διεθνές
πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, το ΕΛΟΤ 1435 υποχρεώνει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες
“διεργασίες” τους, δηλ. τις δραστηριότητές τους, να τις αναλύσουν προκειµένου να εντοπίσουν σηµεία βελτίωσης, να τις
καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν µε βάση µετρήσιµους δείκτες.
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1435, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να µελετήσουν και να αριστοποιήσουν τα εξής:
τη διαχείριση των προγραµµάτων επικοινωνίας (η βασική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας),
όπου προσδιορίζονται κρίσιµα σηµεία όπως η συστηµατική ανάλυση (και καταγραφή) των απαιτήσεων του πελάτη
και της αγοράς, ο προγραµµατισµός των ενεργειών, η πρόταση επικοινωνίας, οι εγκρίσεις από τον πελάτη, η
παρακολούθηση του προγράµµατος επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αλλαγών και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητάς του,
τις υποστηρικτικές διεργασίες που περιλαµβάνουν την κατάρτιση και την παρακολούθηση του business plan, την
οικονοµική διαχείριση, το marketing plan, τη διαχείριση των πωλήσεων, την αξιολόγηση της ικανοποίησης των
πελατών, την αξιολόγηση των υπεργολάβων και συνεργατών, την εκπαίδευση των εργαζοµένων και τη διαχείριση
εξοπλισµού
τα διοικητικά χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνουν το όραµα, τις αξίες και την πολιτική της εταιρείας, την
οργανωτική δοµή και τις ευθύνες, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, τον έλεγχο, τη διανοµή και την
αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχείων.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά µε το Σχεδιασµό, την Εφαρµογή &
τη ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων,
έχοντας αποδεδειγµένη εµπειρία και διαθέτοντας στελέχη κατάλληλα καταρτισµένα (πιστοποιηµένοι επιθεωρητές
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας).
Έτσι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε θέση:
να εντοπίσει νέες ανάγκες για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου,
να απλοποιήσει την εφαρµογή υφιστάµενων διαδικασιών ελαχιστοποιώντας τα αρχεία,
να αναπτύξει ένα περιεκτικό και λειτουργικό σύστηµα γραπτών διαδικασιών µε βάση τις ανάγκες σας,
να εκπαιδεύσει τα στελέχη στην εφαρµογή των διαδικασιών,
να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών, µέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων,
να σας στηρίξει στην επιλογή Φορέα Πιστοποίησης και την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435.
Η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 επιδοτείται τώρα από το ανοιχτό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 18/12/2009) και από το πρόγραµµα
“Σύγχρονη Επιχείρηση” που βρίσκεται σε στάδιο προδηµοσίευσης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν 6956 303126, e-mail: kravaris@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

5) Σήµανση Προϊόντων CE
Ο στόχος ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στο τέλος του 1992 απαιτούσε µια νέα προσέγγιση σε θέµατα τεχνικής
εναρµόνισης και χρησιµοποίησης της τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό η ιδέα ήταν να αναπτυχθεί µια προσέγγιση, που θα
θέσπιζε τις γενικές κανονιστικές διατάξεις εφαρµοστέες σε κλάδους ή οικογένειες προϊόντων, καθώς και σε τύπους
κινδύνων.
Η απόφαση για το σήµα CE θεσπίζει µια σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης των βιοµηχανικών προϊόντων
προς τους στόχους ή "βασικές απαιτήσεις" που καθορίζονται από τις οδηγίες σχετικά µε την τεχνική εναρµόνιση. Αυτή
αποσκοπεί στη διαφύλαξη των δηµοσίων συµφερόντων όπως η υγεία και η ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων.
Η σήµανση επιβεβαιώνει τη συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον
κατασκευαστή του προϊόντος αυτού και υποδεικνύει ότι το προϊόν είναι σύµφωνο προς όλες τις κοινοτικές διατάξεις που
προβλέπουν την εναπόθεσή του.
Η σήµανση τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θέση του σε λειτουργία και τα
κράτη µέλη δεν δύνανται να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν το
σήµα «CE», εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί µη συµµόρφωσης του προϊόντος.
Αν ένα προϊόν εισέρχεται στο πεδίο εφαρµογής µιας οδηγίας που προβλέπει τη σήµανση "CE", αυτή θα πρέπει να
τοποθετείται:
σε όλα τα νέα προϊόντα, είτε κατασκευάζεται στα κράτη µέλη είτε σε τρίτες χώρες
στα χρησιµοποιηµένα και από δεύτερο χέρι προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
H σήµανση CE εφαρµόζεται σε δοµικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, µηχανές, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, παιγνίδια,
ηλεκτρικό εξοπλισµό, ηλεκτρονικά, οικιακές συσκευές, εξοπλισµό πίεσης, εξοπλισµό προστασίας προσωπικού, ψυκτικά
συστήµατα, σκάφη αναψυχής, κλπ.
Η διαδικασία της επίθεσης του σήµατος προβλέπει οκτώ φάσεις αξιολόγησης (οι «ενότητες»), που εφαρµόζονται στις
φάσεις σχεδιασµού και παραγωγής των προϊόντων:
ο εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής (ενότητα Α)
η εξέταση τύπου " CE " (ενότητα Β)
η συµµόρφωση προς τον τύπο (ενότητα Γ)
η διασφάλιση ποιότητας παραγωγής (ενότητα ∆)
η διασφάλιση ποιότητας προϊόντων (ενότητα Ε)
ο έλεγχος στα προϊόντα (ενότητα ΣΤ)
ο έλεγχος µονάδας (ενότητα Ζ)
η διασφάλιση ολικής ποιότητας (ενότητα H).
Το Σήµα αποτελείται από τα διακριτικά “CE” ακολουθούµενα από:
το χαρακτηριστικό αριθµό του αναγνωρισµένου οργανισµού
την επωνυµία ή το διακριτικό σήµα του παραγωγού
τα 2 τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της σήµανσης
τον αριθµό του πιστοποιητικού συµµόρφωσης
δήλωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος βάσει των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.
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Η διαδικασία της σήµανσης συνεπάγεται σηµαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις διότι:
Εξασφαλίζει την εναρµόνιση µε εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και εποµένως την κυκλοφορία του προϊόντος στην
αγορά της Ε.Ε.
Αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία για καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης
∆ίνει τη δυνατότητα αναβάθµισης της επιχείρησης (οργάνωσης της παραγωγικότητας, του τελικού προϊόντος κλπ).
Βελτιώνει την ασφάλεια των προϊόντων
∆ιασφαλίζει την ικανοποίηση του ιδιώτη – πελάτη
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς και ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε όλα τα
στάδια της πιστοποίησης για την επίθεση της σήµανσης CE, µε τη σύνταξη όλων των απαιτουµένων από την Ευρωπαϊκή
Νοµοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και το συντονισµό των ελέγχων συµµόρφωσης του προϊόντος σύµφωνα µε τη
σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν 6956 303126, e-mail: kravaris@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

6) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης, µε την επιχορήγηση
έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν, ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη
παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως
σήµερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το
µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο
είναι 200.000€. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000€.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 15/9/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
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:
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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7) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η
παρακίνηση εκτέλεσης έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους
εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες
και στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής µε έµφαση σε παραδοσιακούς κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης
Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε
500.000€ και η µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για το δεύτερο κύκλο αξιολόγησης είναι η 31/5/10.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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

8) 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)»
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.
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
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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

9) Μειώνοντας τον κίνδυνο αποτυχίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ευκαιρία τα εν
εξελίξει προγράµµατα ενίσχυσης δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
Σε τρία διακριτά στάδια επιµερίζεται το ρίσκο που λαµβάνει µία επιχείρηση κατά τη διαδικασία εµπορευµατοποίησης ενός
νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, δηλαδή από τη σύλληψη της ιδέας µέχρι τη µετατροπή της σε πλήρες προϊόν ή υπηρεσία.
Το πρώτο στάδιο σχετίζεται µε το σχεδιασµό και ανάπτυξη του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Ειδικότερα στην περίπτωση
ενός νέου προϊόντος, το ρίσκο είναι αυξηµένο, καθώς για την κατασκευή και δοκιµή της αποτελεσµατικής λειτουργίας
του πρωτοτύπου, απαιτούνται πολλαπλοί πόροι (προσωπικό, υποδοµές, κεφάλαια κ.ο.κ.) µέχρι την επίτευξη του
επιθυµητού αποτελέσµατος. Στο δεύτερο στάδιο συναντούµε κινδύνους που σχετίζονται µε την αποδοχή του νέου
προϊόντος ή της υπηρεσίας από το κοινό-στόχο, καθώς συχνά οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να καλύψουν την ανάγκη
της πελατειακής βάσης – στόχο. Τέλος, στο τρίτο στάδιο συναντούµε κινδύνους που σχετίζονται µε τη διάθεση και
προώθηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Προβλήµατα προκύπτουν στην επιλογή κατάλληλων καναλιών διανοµής
ή µέσων για την προώθηση του νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.
Την περίοδο αυτή παραµένουν ανοικτά τρία χρηµατοδοτικά προγράµµατα στα οποία οι επιλέξιµες δαπάνες
περιλαµβάνουν αµοιβές προσωπικού, αµοιβές τρίτων βάσει συµβάσεων έργου, αγορά οργάνων και εξοπλισµού, αγορά
τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, µετακινήσεις, αναλώσιµα, και έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, κατοχύρωσης, καθώς
και δικτύωσης, για τη διάχυση – διάδοση των αποτελεσµάτων, τα οποία µπορούν να εκµεταλλευτούν οι Ελληνικές
επιχειρήσεις ώστε να µετριάσουν το ρίσκο που θα λάβουν κατά τη διαδικασία εµπορευµατοποίησης των ιδεών τους. Τα
προγράµµατα αυτά είναι:
1. «∆ηµιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin-off
και spin-out)». Βασικό στόχο του προγράµµατος αποτελεί η ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτοµίας, µε απώτερο σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων,
διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης. Η µέγιστη επιδότηση δεν µπορεί να
ξεπερνά το 1.000.000. Ευρώ. Η επόµενη καταληκτική ηµεροµηνία είναι στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
2. «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)».
Απευθύνεται σε νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής), ή
επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως µεγέθους, µορφής και χρόνου λειτουργίας) οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για
έρευνα έως σήµερα, ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 Ευρώ. Τµήµα του έργου µπορεί να
ανατεθεί υπεργολαβικά σε ερευνητικούς – τεχνολογικούς φορείς (π.χ. εργαστήρια ΑΕΙ). Η επόµενη καταληκτική
ηµεροµηνία είναι στις 15 Σεπτεµβρίου 2010.
3. «Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)». Απευθύνεται σε οµάδες Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων ΜΜΕ µε κοινά προβλήµατα, που έχουν
την ανάγκη εξειδικευµένου φορέα για την υλοποίηση µέρους της αναγκαίας έρευνας. Η πρόταση υποβάλλεται από
τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ, που έχουν κλείσει µια τουλάχιστον ετήσια οικονοµική χρήση, µε τη συµµετοχή ενός
τουλάχιστον εξειδικευµένου φορέα (Πανεπιστήµιο, Ερευνητικό Κέντρο, κλπ.). Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο
ανέρχεται σε 500.000 Ευρώ. Η επόµενη καταληκτική ηµεροµηνία είναι στις 31 Μαΐου 2010.
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 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) 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.
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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

11) 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
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.
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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

12) 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

13) 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

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. 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
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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.
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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