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1) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ποια είναι τα τελευταία
δεδοµένα και πως διαµορφώνεται το επιχειρηµατικό περιβάλλον ανάπτυξης φωτοβολταϊκών
σταθµών.
Τα τελευταία στοιχεία σχετικά µε τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονται:
•
από την ανακοίνωση του νέου προγράµµατος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών την 18/7/2007 του ΥΠΑΝ
http://www.ypan.gr/c_announce/45_4114_cms.htm όπου αυξάνεται ο στόχος για το διασυνδεδεµένο δίκτυο
από 500MW σε 640MW εκ των οποίων 50MW αφορούν µεγάλα έργα (πάνω από 2 MW) του νοµού Αρκαδίας, 30MW
αφορούν την περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (Νοµοί Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς), 10MW αφορούν
τα συνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά και τέλος 50MW αφορούν τους αυτοπαραγωγούς.
•
Από
την
υπογραφή
των
υπουργικών
αποφάσεων
του
υπουργείου
οικονοµίας,
http://www.mnec.gr/el/press_office/DeltiaTypou/articles/article0635.html , που ενεργοποιούν τον αναπτυξιακό νόµο
µε την κοινοποίηση τους στο ΦΕΚ, εκ των οποίων σηµαντική είναι η απόφαση καθορισµού επιπρόσθετων ποσοστών
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Με την απόφαση αυτή και σε συνδυασµό µε τα ποσοστά που δίνονταν κατ΄ αρχήν από
τον αναπτυξιακό νόµο 3299/04 ανά περιφέρεια, προκύπτει πως για το σύνολο σχεδόν της Ελλάδας και για όλες
τις επιχειρήσεις, το ποσοστό ενίσχυσης για φωτοβολταϊκά είναι ενιαίο και είναι 40%.
•
Από την κοινοποίηση του το αρχείου αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Κύκλου Ιουνίου 2007 της ΡΑΕ http://www.rae.gr/lic/lic_mainc.htm όπου προκύπτει πως
στον κύκλο υπαγωγής 1 έως 11 Ιουνίου 2007 υποβλήθηκαν έγκυρα 630 αιτήσεις που αφορούν επενδύσεις στα
φωτοβολταϊκά από 150 KW και πάνω για το ηπειρωτικό δίκτυο, συνολικής ισχύος 1290MW.
Σύµφωνα και µε τα τελευταία στοιχεία το επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήµατα,
διαµορφώνεται ως εξής:
•
Για έργα µικρότερα των 20KW στο ηπειρωτικό δίκτυο πρόκειται συνολικά να εγκριθούν πάνω από 2.500 έργα σε
όλη την Ελλάδα (50,5MW) , και καθώς το ενδιαφέρον µέχρι σήµερα είναι µάλλον σχετικά µικρό (παρότι δεν υπάρχουν
δηµοσιευµένα στοιχεία), οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές έχουν ακόµη ευκαιρίες έγκρισης.
•
Για
τα
µη
διασυνδεδεµένα
νησιά
ισχύει
η
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
της
ΡΑΕ
http://www.rae.gr/cases/C18/index.html σύµφωνα µε την οποία αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής (έργα
µικρότερα των 150KW) µπορούν να υποβληθούν από 2/7/2007 έως 31/8/2007 για την Κρήτη και από
1/8/2007 έως 28/9/2007 για τα υπόλοιπα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Συνολικά θα δοθούν εγκρίσεις για 52,5
MW στην Κρήτη και για 46,8 ΜW στα υπόλοιπα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Σηµειώνεται πως εάν το ενδιαφέρον
ξεπεράσει τον στόχο, τότε το περιθώριο ισχύος κάθε νοµού της Κρήτης ή κάθε νησιού θα µοιραστεί ισόποσα στους
ενδιαφερόµενους επενδυτές.
•
Για τα συνδεδεµένα µε το ηπειρωτικό δίκτυο νησιά αναµένεται εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από
την ΡΑΕ, όπου θα προσδιορίζεται το περιθώριο ισχύος για κάθε νησί καθώς και οι όροι αξιολόγησης των αιτήσεων. Οι
αιτήσεις που κατατίθενται εκτός του προβλεπόµενου χρόνου υποβολής (που πρόκειται να ανακοινωθεί)
δεν αξιολογούνται. Σηµειώνεται ότι το συνολικό περιθώριο ισχύος για τα διασυνδεδεµένα νησιά είναι 35MW εκ των
οποίων τα 15 MW αφορούν τα Ιόνια Νησιά.
•
Για επενδυτικά σχέδια από 20 KW έως 150KW στο ηπειρωτικό δίκτυο, το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει
ξεπεράσει κατά πολύ το περιθώριο ισχύος κάθε περιοχής, εκτός ίσως από τις περιοχές της Αττικής,
Θεσσαλονίκης και ∆υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΡΑΕ όπως τελευταία ενηµερώθηκαν την
29/6/2007 και παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, υπάρχει ένα περιθώριο 4,5 MW για την
Αττική, 1,5 MW για την Θεσσαλονίκη και 4,2 MW για την ∆υτική Μακεδονία. Πρέπει όµως να σηµειωθεί πως καθώς η
υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται, πιθανότατα το περιθώριο ισχύος των περιοχών αυτών να έχει µειωθεί ή εξαντληθεί έως
σήµερα.
•
Για επενδυτικά σχέδια πάνω από 150KW στο ηπειρωτικό δίκτυο, επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει
ξεπεράσει κατά πολύ το περιθώριο ισχύος όλων των περιοχών της Ελλάδος, εκτός από την περιοχή της
Θεσσαλονίκης όπου για έργα άνω των 2 MW, ενώ το περιθώριο ισχύος είναι 4,5MW, έχει κατατεθεί µόλις µία αίτηση
των 3 MW. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατανοµή των φορτίων των αιτήσεων έως την 14/4/2007 που έχουν
προτεραιότητα στην αδειοδότηση, και των αιτήσεων του τελευταίου κύκλου υποβολής παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
και στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΡΓΑ ΑΠΟ 20KW ΕΩΣ 150KW

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΙΣΧΥΟΣ (MW)
14,5
24,5
12
5,4
16,02
18
17,06
36,59
10,92
4,5
159,49

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΕΩΣ 23/3/05
11,3
14,9
1,5
3,9
5,5
7,2
3,6
15,7
2
0,9
66,5

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ
ΤΗΝ 29/06/07
27,9
56,8
7,8
17
33,1
36,8
27,8
80
6,5
3
295,6

ΕΡΓΑ ΑΠΟ 150KW ΕΩΣ 2MW
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΙΣΧΥΟΣ (MW)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΩΣ 24/4/07

12,5
15
12
5,4
16,2
18
17,06
36,6
10,92
4,5
148,18

6,3
9,4
0
0,6
3,9
12,7
11,4
56,5
2,1
0,5
103,4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
111/6/2007
46,8
78,4
17
36,3
135,8
70,1
86,9
98,6
31,2
6,6
607,7

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
53,1
87,8
17
36,9
139,7
82,8
98,3
155,1
33,3
7,1
711,1

ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2MW

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΙΣΧΥΟΣ (MW)
12
15
12
5,4
16,02
18
17,06
36,6
10,92
4,5
147,5

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ
24/4/07
11,7
5
4,3
5,1
24
41,1
19,2
181,8
11
0
303,2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1-11/7/2007
36,2
86
28,2
12,8
47,4
71,1
96,2
111,9
23,8
3
516,6

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
47,9
91
32,5
17,9
71,4
112,2
115,4
293,7
34,8
3
819,8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για έργα της κατηγορίας άνω των 2 MW υπάρχει επιπλέον περιθώριο ισχύος 50MW για τον Νοµό Αρκαδίας, το οποίο όµως, επίσης
έχει υπερκαλυφθεί µε αιτήσεις.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

2) Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
(εξαιρουµένων των τουριστικών επιχειρήσεων) από το Γ' ΚΠΣ µε ποσοστό της επιδότησης από 50% έως 60% ανάλογα
µε την Ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η λήξη της προθεσµίας για υποβολή των προτάσεων ολοκληρώνεται
από 17/9/2007 έως την 11/ 10/2007.
Επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Α'
και Β' και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ' (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του
κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν υπάρχουν, τις δύο
τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.
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Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000 ευρώ
για την Ζώνη Γ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προγράµµατος δείτε την περίληψη του.
Οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να συµπληρώσουν το την ηλεκτρονική φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, και εντός µιας εργάσιµης ηµέρας
θα λάβουν υπεύθυνη απάντηση για την επιλεξιµότητα της επιχείρησής τους, καθώς και την επιλεξιµότητα των ενεργειών του
επενδυτικού σχεδίου.
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές µπορούν να υπολογίσουν µόνοι τους την βαθµολογία της επιχείρησης τους
συµπληρώνοντας κατάλληλα το σχετικό αρχείο http://www.atlantisconsulting.gr/donwloads/pep_vathmologia.xls
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση προτάσεων για
επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στον
επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών :
• Σοφία Καρακώστα, τηλ. 210 6563800, e-mail: karakosta@atlantisresearch.gr

3) « e-consulting » H Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε καινοτοµεί µε τις νέες υπηρεσίες για τα
προγράµµατα ενίσχυσης ΜΜΕ στους τοµείς του Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών καθώς και
το νέο πακέτο e-consulting υπηρεσιών για το FP7.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε µε το « e-consulting » προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα αξιοποίησης της
εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα
προσιτές τιµές.
Τι είναι το e-consulting ;
Ένα σύγχρονο και ταχύτατο εργαλείο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου. Αυτή τη στιγµή διατίθενται
τα πακέτα υποβοήθησης και τεκµηρίωσης συγγραφής πρότασης για το ΠΕΠ Τριτογενούς Τοµέα, καθώς και υποβολής
ερευνητικών προτάσεων στο FP7 της Ε.Ε.
Σε ποιους απευθύνεται;
 Επιχειρηµατίες οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν µόνοι τους φάκελο επενδυτικού σχεδίου είτε για λογαριασµό τους είτε για
λογαριασµό των πελατών τους, µε την υποβοήθηση και την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 Λογιστές, Φοροτεχνικούς οι οποίοι συντάσσουν µελέτες για λογαριασµό πελατών τους και χρειάζονται ένα πρόσθετο εργαλείο
τεκµηρίωσης, αυτοµατοποίησης και τυποποίησης συγγραφής πρότασης.
 Συµβούλους επιχειρήσεων οι οποίοι θέλουν να επωφεληθούν από την µεγάλη εµπειρία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
στη υποβολή πάσης φύσεως επενδυτικών σχεδίων.
Επισκεφτείτε το http://www.atlantisconsulting.gr και προηγηθείτε στην ιστοσελίδα µας για να γνωρίσετε καλύτερα τις νέες
υπηρεσίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επισκεφτείτε την http://www.atlantisconsulting.gr/index.php?page=free ώστε µέσω του δωρεάν υλικού να ελέγξετε την
επιλεξιµότητα και την βαθµολογία σας, όσον αφορά το ΠΕΠ Τριτογενούς Τοµέα.
Εγγραφείτε ώστε να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία των στελεχών µας και την τεχνογνωσία της εταιρείας µας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-consulting επισκεφτείτε το site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. http://www.atlantisresearch.gr ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους :
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας για το Πακέτο Υπηρεσιών του e-consulting για το ΠΕΠ Τριτογενούς Τοµέα:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ 2310 531000 εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Μαριάνθη Μουτζούκη Τηλ 2310 531000 εσωτ. 131 moutzouki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας για το Πακέτο Υπηρεσιών του e-consulting για το FP7:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Νατάσα Αποστολούδια Τηλ 2310 531000 εσωτ. 106, email: apostoloudia@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας για το πακέτο υπηρεσιών του e-consulting :
- Θάνος Μυτιληναίος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, email: mytilinaios@atlantisresearch.gr
- Θοδωρής Φώληας, Τηλ 2310 531000 εσωτ. 144, email: folias@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

4) Ενεργοποιείται η διαδικασία υποβολής µελετών ενίσχυσης επενδύσεων στον
Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004.
Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή,
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα µε ποσοστό επιχορήγησης από 15% έως 60% ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Οι κανονιστικές αποφάσεις ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου, (οι οποίες υπογράφηκαν την 5/7/2007), προσδιορίζουν
τα επιπρόσθετα ποσοστά ενίσχυσης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, τις ενισχυόµενες δαπάνες για κάθε ένα είδος
επενδυτικού σχεδίου. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις, εκτός του ύψους ενισχύσεων, επιφέρουν επιπρόσθετες αλλαγές, όπως η
ενίσχυση αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση, η ενίσχυση υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων
κτιρίων και εξοπλισµού, η ενίσχυση αυτοκινήτων ψυγείων για τα σχέδια µεταποίησης, κ.ά.
Αναµένονται ωστόσο να ανακοινωθούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τον τα ειδικά επενδυτικά σχέδια και τα
πολυετή επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Η σχετική περίληψη του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (www.atlantisresearch.gr), αποτελεί
έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

5) Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων. Ουσιαστικές βελτιώσεις στην
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων του αγροτικού κλάδου στον αναπτυξιακό νόµο.
Στον αγροτικό τοµέα δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης επενδύσεων σε ένα ευρύτερο πεδίο τοµέων της φυτικής, ζωικής
παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, µε προσθήκη επιπλέον επιλέξιµων δαπανών και απάλειψη
περιορισµών που αλλοίωναν τον υγιή ανταγωνισµό και εµπόδιζαν την επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Προς αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες προσαρµογές, διορθωτικές παρεµβάσεις και προσθήκες για την
εφαρµογή του Αναπτυξιακού Νόµου, οι κυριότερες των οποίων είναι :
∆ιορθωτικές παρεµβάσεις:
•
Ενισχύονται πλέον όλες οι επιχειρήσεις ενώ πριν ενισχύονταν επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονταν ως «µικροµεσαίες».
•
Καταργείται το όριο των 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ συνολικών επιλέξιµων δαπανών των ενισχυόµενων επενδυτικών
σχεδίων.
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Καταργείται ο υφιστάµενος περιορισµός των επενδυτικών σχεδίων της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α της παρ. 1
του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 κατά τον οποίο τα επενδυτικά σχέδια δεν πρέπει να αφορούν αύξηση της
καλλιεργούµενης έκτασης µεγαλύτερη του 20% της υφιστάµενης.
•
Καταργείται ο υφιστάµενος περιορισµός για τις επιχειρήσεις θερµοκηπιακού τύπου, της ενίσχυσης µόνο επενδυτικών
σχεδίων που αφορούν τη καλλιέργεια µε τη µέθοδο της υδροπονικής ή αεροπονικής.
Προβλέπονται επιπρόσθετα των ισχυουσών ενισχύσεων, επενδυτικά σχέδια για:
•
Ίδρυση νέων µονάδων και στον κτηνοτροφικό τοµέα
•
Ίδρυση νέων τυροκοµικών µονάδων σε όλη τη χώρα µε την προϋπόθεση µη κάλυψης δυναµικότητας.
•
Ίδρυση νέων µονάδων ή επέκταση υφιστάµενων ελαιοτριβείων για προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) καθώς και για προϊόντα
ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρµόζονται Συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης.
•
Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάµενων οινοποιείων σε όλη τη Χώρα.
•
Ίδρυση νέων ή επέκταση υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης βιοµηχανικής τοµάτας.
•
Εκσυγχρονισµός µονάδων επεξεργασίας καπνού, βάµβακος και τεύτλων
•
Ίδρυση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας υπολειµµάτων και απορριµµάτων
των βιοµηχανιών ειδών διατροφής και των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών για την παραγωγή ζωοτροφών,
λιπασµάτων, πρώτων υλών κλπ.
•
Ίδρυση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων µεταποίησης – τυποποίησης σαλιγκαριών
Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις ενισχυόµενες δαπάνες, προβλέπονται, σε ενίσχυση της προηγούµενης εφαρµογής του
Αναπτυξιακού Νόµου, δαπάνες για :
• Σχεδιασµό και εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων.
• Αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας στις περιπτώσεις, ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων φυτικής παραγωγής που υπάγονται στον Ν. 3299/2004.
• Αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής .
• Μελέτες και αµοιβές συµβούλων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.
• Αγορά γης από πολύ µικρές επιχειρήσεις, που αφορούν τον τοµέα µεταποίησης και εµπορίας των γεωργικών
προϊόντων.
• Αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού.
•

Περισσότερες λεπτοµέρειες µπορείτε να βρείτε στην περίληψη υπαγωγής αγροτικών επενδύσεων στον νόµο 3299/04
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

6) Logistics - Στις 700.000 ευρώ ανέρχεται ο ελάχιστος προϋπολογισµός για επενδυτικά
σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
Το νέο πλαίσιο ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) me ποσοστό επιχορήγησης από 20% έως 60% ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή
υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Ωστόσο ο ελάχιστος προϋπολογισµός υπαγωγής ενός επενδυτικού σχεδίου logistics ανέβηκε στις 700.000 ευρώ (από 250.000
ευρώ που ήταν σύµφωνα µε παλαιότερη υπουργική απόφαση). Σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση παραµένει ο
περιορισµός του συνολικού κόστους των κτιριακών δαπανών στο 70% του προϋπολογισµού του έργου, ωστόσο δίνεται για
πρώτη φορά στις µικρές επιχειρήσεις η δυνατότητα ενίσχυσης αγοράς οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση, και της
ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις απόκτησης µεταχειρισµένων κτιρίων και εξοπλισµού.
Σηµειώνεται πως για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου logistics στον αναπτυξιακό νόµο πρέπει να συντρέχουν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στην κατηγορία
επενδυτικών σχεδίων «παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας» του Ν.3299/04, είναι αυτές που δραστηριοποιούνται
σύµφωνα µε τις ακόλουθες περιπτώσεις:
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•
•
•

Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά αµιγώς παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ( 3PL –
Third Party Logistics ).
Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά παροχή υπηρεσίας προς την δική τους ( π.χ.
εµπορική ) δραστηριότητα.
Επιχειρήσεις που η προς ενίσχυση επένδυσή τους αφορά την προµήθεια, παραλαβή και αποθήκευση
εµπορευµάτων σε σύγχρονες µονάδες ( αποθήκες ) και την µεταπώλησή τους.

Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων logistics του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών
αποφάσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

7) Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας. Ξεκίνησε προθεσµία
υποβολής των αιτήσεων.
100%
κρατική ενίσχυση επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, για επιχειρηµατικά σχέδια έως 40.000 Ευρώ
προβλέπεται στο αναµενόµενο πρόγραµµα του ΕΟΜΜΕΧ για την
Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
Οι δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στα
πλαίσα των υφιστάµενων ατοµικών επιχειρήσεων, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών
και λοιπών νοµικών προσώπων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ΕΟΜΕΧ από την 19/7/2007 έως την 1/10/2007
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που:
•
∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο)
•
Είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο των υφιστάµενων Πολύ Μικρών ή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης, ΕΠΕ, Ανώνυµης ή
Συνεταιρισµού) δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και
µεταφορών.
•
Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον µέχρι το προηγούµενο έτος από την ηµεροµηνία προκήρυξης
•
∆εν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
•
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες.
•
Τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•
Είναι εγγεγραµµένες στο αρµόδιο επιµελητήριο.
•
Η διοίκηση/διαχείριση ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα/γυναίκες.
•
Σε περίπτωση εταιρείας η γυναίκα/γυναίκες κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
•
Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1998/2006 (κανόνας de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.
Το ανώτατο όριο εποχορήγησης ανά για τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος είναι:
•
Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών έως 8.000/επιχείρηση
•
Συµµετοχή σε ένα θεµατικό κύκλο (workshops). Έως 1.500/γυναίκα.
•
Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές έως 2.000/γυναίκα
•
Συµµετοχή σε συνέδριο έως 2.000/συνέδριο
•
Συµµετοχή σε εκθέσεις έως 6.000/επιχείρηση
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•
•

Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας έως 8.000/επιχείρηση
Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού έως 15.000/επιχείρηση

Τα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης είναι:
•
έως 40.000 Ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισµό.
•
Έως το 30% του µέσου όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, διετίας, έτους για επιχειρήσεις που
έχουν λειτουργούν πάνω από 3,2 ή 1 έτος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη επιχείρηση δεν έχει κλείσει µια
πλήρη οικονοµική χρήση, τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των µηνών λειτουργίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
•
Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 Ευρώ
•
Στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουν στο εταιρικό /µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περισσότερες από µία
γυναίκες, τότε το κατώτατο όριο θα είναι το γινόµενο του αριθµού των γυναικών επί το ποσό των 5.000 Ευρώ.
•
Στην περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόµενο του αριθµού
των απασχολούµενων επί το ποσό των 2.000 Ευρώ προστιθέµενο στο κατώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης.
•
Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 40.000 Ευρώ
Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την αίτησης
υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων
επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• Σοφία Καρακώστα, τηλ. 210 6563800, e-mail: karakosta@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Μαριάνθη Μουτζούκη , Τηλ. 2310 531000 εσωτ 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

8) Ενεργοποιείται η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων τουριστικών επενδύσεων
στον νέο αναπτυξιακό νόµο 3299/04.
Με ποσοστά από 15% έως 60% ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού, σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο
ενεργοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου ανάλογα µε την γεωγραφική περιοχή υλοποίησης της επένδυσης, το µέγεθος της
εταιρείας και το αντικείµενο του επενδυτικού σχεδίου.
Νέα στοιχεία σε σχέση µε την παλαιότερη εφαρµογή του νόµου, πέρα από την διαφοροποίηση των ποσοστών ενίσχυσης είναι
η δυνατότητα ενίσχυσης της επέκτασης και της ίδρυσης ξενοδοχειακών µονάδων 5 αστέρων στους νοµούς
Θεσσαλονίκης και Αττικής για πρώτη φορά µε ποσοστά από 15% για µεγάλες επιχειρήσεις έως 18% για µικρές επιχειρήσεις
στην Θεσσαλονίκη.
Επίσης για πρώτη φορά υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισµού, επέκτασης ή
ίδρυσης αυτοκινητοδροµίων καθώς η σχετική Υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τις προδιαγραφές αυτών δηµοσιεύτηκε
εντός του 2007.
Τα επενδυτικά σχέδια που µπορούν να ενισχυθούν βάση των διατάξεων του αναπτυξιακού είναι:

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
•

Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής µονάδας ή επέκταση υπάρχουσας ξενοδοχειακής µονάδας τουλάχιστον τριών αστέρων (3*) πρώην
Β΄ τάξης.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων, κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ΄ τάξης
ή µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ΄ανώτατο όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει
γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους ήταν
κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ΄τάξης.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings), τουλάχιστον Γ΄
τάξης.
Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών ξενοδοχειακών µονάδων κατώτερης κατηγορίας των 2* , πρώην Γ΄
τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον
σε κατηγορία 2* πρώην Γ΄ τάξη ή µονάδων που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ΄ανώτατο όριο,
χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι µε τον εκσυγχρονισµό τους
αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 2 *, πρώην Γ΄τάξη.
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά στη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων
κοινόχρηστων χώρων , νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων & αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες
τουλάχιστον κατηγορίας 2* , πρώην Γ΄ τάξης µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2* πρώην Γ΄ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής :
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΑΡΙΝΩΝ)
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•
•
•
•
•
•

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΓΚΟΛΦ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα
τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων τουρισµού του νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών
αποφάσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

9) Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές προτεραιότητες σε πεδία όπου η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, όπως δίκτυα επικοινωνίας, ενσωµατωµένα συστήµατα
πληροφορικής, νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 477 εκ. € ενώ η προθεσµία
υποβολής πρότασης ορίστηκε για τις 9/10/2007.
Παρακάτω παραθέτουµε τις Προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται η 2η Πρόσκληση ΤΠΕ:
Πρόκληση 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των δικτύων και των υπηρεσιών.
6. Νέες Εφαρµογές και Πειραµατικές Εγκαταστάσεις
Πρόκληση 3: Εξαρτήµατα, Συστήµατα, Μηχανική
5. Φωτονικά / Οπτικά Εξαρτήµατα
6. "Μίκρο" και "Νάνο" συστήµατα
7. ∆ικτυωµένα Ενσωµατωµένα Συστήµατα και ∆ικτυωµένα Συστήµατα Ελέγχου
Πρόκληση 5: Προς ∆ιαρκή και Προσωπική Φροντίδα Υγείας
3. Ψηφιακός "Φυσιολογικός" Άνθρωπος
Πρόκληση 6: Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Φορητότητα, την Περιβαλλοντική Σταθερότητα και την Επάρκεια της
Ενέργειας
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής για "Συνεργαζόµενα" συστήµατα
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής για την ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και την Επάρκεια της Ενέργειας
Πρόκληση 7: Τεχνολογίες Πληροφορικής για Ανεξάρτητο Τρόπο Ζωής και Κοινωνική Ένταξη
2. Εύκολα προσβάσιµες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Κοινωνική Ένταξη
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-2
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail:
hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email:

keratidis@atlantisresearch.gr
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10) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος
για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων online τεχνολογιών
(Safer Internet plus)
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες να καλύπτουν τις ακόλουθες
δράσεις:
• Καταπολέµηση του παράνοµου περιεχοµένου
• Προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για το έτος 2007 έχει οριστεί στα 11,51 εκ. € κοινοτική συµµετοχή. Η τελική
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 22/10/2007.
Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη, στις υποψήφιες χώρες, καθώς
και σε κράτη της ΕΖΕΣ. Στο πρόγραµµα είναι δυνατό να συµµετάσχουν επίσης νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµοί, χωρίς όµως να λαµβάνουν χρηµατοοικονοµική στήριξη από την Κοινότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα Safer Internet Plus υπάρχουν στο site:
http://ec.europa.eu/saferinternet
Υπενθυµίζουµε ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική συµµετέχει στο έργο Secure-Force, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα στο χώρο της Ασφάλειας. Για περισσότερες
πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.secure-force.eu, ή να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

11) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του κοινοτικού προγράµµατος MEDIA 2007 για την
υποστήριξη της προώθησης και της πρόσβασης στην αγορά
Ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος υποστήριξης του Ευρωπαϊκού
Οπτικοακουστικού Τοµέα (MEDIA 2007). Στόχοι του προγράµµατος είναι:

να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την προώθηση και την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών και
κινηµατογραφικών έργων στο πλαίσιο εµπορικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και οπτικοακουστικών
φεστιβάλ στην Ευρώπη και παγκοσµίως, στο βαθµό που οι εκδηλώσεις αυτές µπορούν να παίξουν σηµαντικό
ρόλο στην προώθηση των ευρωπαϊκών έργων και τη διαδικτύωση των επαγγελµατιών

να ενθαρρύνει τη δικτύωση των ευρωπαϊκών φορέων, µε την υποστήριξη κοινών δράσεων που αναλαµβάνονται
στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά από εθνικούς οργανισµούς προώθησης, δηµόσιους ή ιδιωτικούς
Επιλέξιµοι υποψήφιοι είναι ευρωπαϊκές εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
του προγράµµατος Media. Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς που εδρεύουν σε ένα από
τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ένα από τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που συµµετέχουν
στο
πρόγραµµα Media 2007 (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και Ελβετία.
Ο µέγιστος διαθέσιµος προϋπολογισµός για την παρούσα πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων ανέρχεται σε 5 εκ. €.
Προθεσµία κατάθεσης των προτάσεων: 7 ∆εκεµβρίου 2007.
Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/media
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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12) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες
∆ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, 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 και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων
συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας
ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του
έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
• Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

13) 1ο i-techpartner Software Forum: Βρείτε Στρατηγικούς Συνεργάτες και Επενδυτές για
τα Ερευνητικά σας Αποτελέσµατα
Μετά την επιτυχία της 1ης Ακαδηµίας i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, οι ερευνητές όλης της χώρας συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν
χρηµατοδότηση και συνεργάτες για κορυφαία ερευνητικά τους έργα, µέσω της δικτυακής πύλης http://www.itechpartner.eu. Σε συνέχεια της Ακαδηµίας επιλεγµένα µέλη του δικτύου i-techpartner, προσκαλούνται σε κλειστά τοµεακά
Forum, ώστε να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες από τις 12 Ευρωπαϊκές περιφέρειες που συµµετέχουν στο
έργο.
Το πρώτο τοµεακό Forum διοργανώνεται στο Porto (Πορτογαλία) στις αρχές ∆εκεµβρίου 2007 και αφορά τον τοµέα του
Software. Σκοπός του Forum είναι να φέρει κοντά ερευνητές από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα οι οποίοι διαθέτουν
αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα, µε δυνητικούς συνεργάτες, επενδυτές και ειδικούς από όλη την Ευρώπη αποκλειστικά
από τον τοµέα του Software. Κατά τη διάρκεια του Forum οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα:
 Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε δυνητικούς συνεργάτες του κλάδου.
 Να µάθουν τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
 Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί.
 Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς.
Εκτός από το Software Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης το Mobile Applications & Communications
Forum στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2008 στη Σουηδία, το e-services Forum το Μάρτιο 2008 στο Liverpool καθώς και
περισσότερα από 4 τοµεακά Fora που θα καλύπτουν µεταξύ άλλων κλάδους όπως: Industrial Biotech, Micro
Nanotechnology, Diagnostics/Medtech, Healthcare κλπ.
Οι ερευνητές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που διαθέτουν αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα τα οποία επιθυµούν να
εκµεταλλευτούν στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, καθώς και ΜΜΕ και ειδικοί του κλάδου Software µπορούν να
επικοινωνήσουν µε την :
• Κατερίνα Καρακασίδου Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, e-mail: karakasidou@atlantisresearch.gr
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14) «To www.jobical.com καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες προσλήψεων µιας εταιρίας µε
οικονοµικές συνδροµές.»
Το www. Jobical .com προσελκύει καθηµερινά µεγάλο αριθµό στελεχών από όλους τους κλάδους, εντοπίζοντας για τις
επιχειρήσεις τα πιο εξειδικευµένα στελέχη.
Για εταιρίες που αναζητούν συχνά προσωπικό, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
- Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail:
boza@atlantisresearch.gr

15) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το
Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του.
Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη
χρήση εργαλείων πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.
Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από
το δηµοσιογράφο κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του
περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς
και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr

16) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε
στους χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν παροχή πληροφοριών από το portal της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr
ειδικά για χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν
λοιπόν στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να διαφηµιστείτε online µέσω του
www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από 75.000 αποδέκτες κάθε
δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό
επιχειρηµατικό εργαλείο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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