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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2007. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.

•

Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας µας
http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα εγγραφής.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα διαγραφής.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr] [http//:atlantis-consulting.eu] [www.primavera.com]
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, FAX 2310 6563801, e-mail: infoath@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis-consulting.eu
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: infocrete@atlantisresearch.gr
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Ίδρυση γραφείου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Πάτρα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης της, µε σκοπό την παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ξεκίνησε τον Μάιο του 2008 τη λειτουργία
των γραφείων της στην Πάτρα.
Η ίδρυση του γραφείου στην Πάτρα εντάσσεται στην στρατηγική της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για ενδυνάµωση της
παρουσία της στην ∆υτική Ελλάδα, τα νησιά Ιονίου και την Πελοπόννησο.
Το γραφείο της Πάτρας θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του έργου "∆ηµοτικές ∆ιαδικτυακές Πύλες", οργανώνοντας
ηµερίδες σε 101 δήµους στην ∆υτική Ελλάδα, τα νησιά Ιονίου και την Πελοπόννησο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Σταύρος Κουρής, τηλ. 6956 303127, e-mail: kouris@atlantisresearch.gr

2) Εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ενώ έχει δοθεί το µεγαλύτερο µέρος της διαθέσιµης ισχύος των εξαιρέσεων αδειών για το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας, µε
αργούς ρυθµούς εξελίσσεται η έγκριση των αιτήσεων εξαίρεσης για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά και των αιτήσεων αδειών
παραγωγής από την ΡΑΕ. Πιο συγκεκριµένα για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής έως την 20/5/2008 σύµφωνα µε τα στοιχεία
της ΡΑΕ η κατάσταση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Αιτήσεις εξαιρέσεων αδειών και εγκεκριµένη ισχύς ανά περιφέρεια για φωτοβολταϊκά έργα από 20KW έως 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
ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΩΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ

ΙΣΧΥΣ (MW)

ΤΗΝ 20/5/2008

15/2/2008

14,5
24,5
12
5,2
16,02
18
17,06
36,6
10,92
4,5
52,5
46,7
258,5

14,1
22,7
7,1
5,2
10,6
13,7
14,1
26,6
6,8
2,3

33,5
63,7
28
19,8
45
46,6
37,2
94,5
13,7
6,4
180,6
145,8
714,8

123,2

Σηµειώνεται ότι για τις περισσότερες περιφέρειες οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί ξεπερνούν την προβλεπόµενη για το 2007
και για το 2008 συνολική προς έγκριση ισχύ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 που
αξιολογήθηκαν κατά προτεραιότητα ξεπερνούσαν αυτό το όριο. Στην παρούσα φάση αξιολογούνται και εγκρίνονται οι
αιτήσεις που υποβλήθηκαν µετά την 13/4/2007 των περιφερειών, που δεν έχουν καλύψει τον στόχο του 2008
(Θεσσαλονίκης, Αττικής, ∆υτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) καθώς επίσης και οι αιτήσεις για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά
Για το Ηπειρωτικό επίσης ∆ίκτυο έχει αναστέλλεται πλήρως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση εξαίρεσης από
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς από την 15η Φεβρουαρίου 2008.
Για τις άδειες παραγωγής έχει επίσης ανασταλεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων µε τελευταίο κύκλο υποβολής τον
Φεβρουάριο του 2008. Μέχρι τώρα υποβλήθηκαν 1300 αιτήσεις συνολικής ισχύος 3.042MW για διατιθέµενη ισχύ 345MW.
Έχουν εκδοθεί συνολικά 34 άδειες παραγωγής συνολικής ισχύος 84 περίπου MW εκ των οποίων οι 2, ισχύος 50 MW
ανήκουν στην εταιρεία Αρκαδικός Ήλιος και βρίσκονται στην Μεγαλόπολη. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως την
13/4/2007 βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης ενώ έχει αρχίσει η εξέταση των αιτήσεων του 1ου κύκλου (1-10
Ιουνίου 2007). Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία προτεραιότητα έχουν οι αιτήσεις έως την 13/4/2007 , µετά οι
αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής κ.ο.κ.
Για τα νησιά επίσης παρατηρήθηκε επίσης πολύ µεγάλο ενδιαφέρον µε υπερκάλυψη της προς αδειοδότηση ισχύος αυτών,
οπότε αναµένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των αιτήσεων για τον προσδιορισµό του επιµερισµού της ισχύος
αυτών.
Πρακτικά οι µόνες δυνατότητες που έχουν αποµείνει για κάποιον επενδυτή που επιθυµεί να ξεκινήσει σήµερα
τις διαδικασίες αδειοδότησης είναι οι επενδύσεις των έργων έως 20kw και των έργων στα ∆ιασυνδεδεµένα
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Νησιά για τα οποία αναµένεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τέλος σχετικά µε την δυνατότητα µεταβίβασης τονίζεται ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα:

• Επιτρέπεται η µεταβίβαση αδειών παραγωγής σύµφωνα µε τον κανονισµό αδειών παραγωγής (άρθρο 40 και άρθρο 41).
• ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση της εξαίρεσης µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Ν 3587/2007

• Για αιτήσεις εξαιρέσεων που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα πριν από την 10/7/2007 η ΡΑΕ εξετάζει την µεταβίβαση

των εξαιρέσεων αυτών σε νοµικά πρόσωπα για την διευκόλυνση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό
νόµο 3299/04

Ωστόσο, παρατηρείται µεγάλη κινητικότητα µεταβίβασης µεριδίων εταιρειών που έχουν εξαιρέσεις αδειών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

3) Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων και Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας από τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 40% για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια και έως 60% από άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ανάλογα µε την
περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Βασικό στοιχείο για την επιλεξιµότητα του επενδυτικού σχεδίου είναι η άριστη τεκµηρίωση της δυνατότητας κάλυψης
της ίδιας συµµετοχής που πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% του προϋπολογισµού του έργου. Οι υποψήφιοι
επενδυτές πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το σηµείο αυτό γιατί θα αποτελέσει την κυριότερη αιτία πιθανής απόρριψης του
επενδυτικού σχεδίου.
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.
Επιπλέον η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δίνει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε την πρωτοποριακή υπηρεσία του eConsulting της αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας
µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του eConsulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο, φωτοβολταϊκά, επιδότηση ή χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής πρότασης, ,
επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου διαβάστε την περίληψη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό
οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων ή επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας .
Καθώς για την υποβολή µιας επενδυτικής πρότασης στον αναπτυξιακό νόµο απαιτούνται και κάποιες άλλες άδειες και
εγκρίσεις (πχ περιβαλλοντικοί όροι, άδεια ή εξαίρεση άδειας, όροι σύνδεσης µε την ∆ΕΗ, άδεια εγκατάστασης), η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει την υποστήριξη των πελατών της στις γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης που
απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στον αναπτυξιακό.
Τα συµβασιοποιηµένα έργα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα φωτοβολταϊκά είναι:
•
20 έργα µε άδεια παραγωγής ισχύος 24,55MW
•
69 έργα µε εξαίρεση άδειας ισχύος 7,25MW
•
8 έργα κάτω των 20KW ισχύος 0,16MW
Σύνολο έργων 97 ισχύος 31,96MW εκ των οποίων:
•
59 βρίσκονται σε αναµονή έγκρισης από την ΡΑΕ
•
19 βρίσκονται σε αναµονή από ∆ΕΗ ή Περιβαλλοντικά
• 18 έχουν κατατεθεί στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου
• 1 έχει εγκριθεί και από τον αναπτυξιακό
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

4) Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων για την ίδρυση Parking από τον τροποποιηµένο
αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 60% για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης
κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων,
επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που
προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων,
υπόγειων ή και πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, για επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης
στεγασµένων ή/ και ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων τουλάχιστον
30 θέσεων ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται
για επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος
και Ανατολική Μακεδονία Θράκη.
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. Πιο συγκεκριµένα έχει καταθέσει έως σήµερα πλήθος πολυετών επενδυτικών σχεδίων συνολικού
προϋπολογισµού άνω των 50.000.000 ευρώ µε απόλυτη επιτυχία.
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 για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση Parking σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων
του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

5) “e-Consulting”: Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν
µόνοι τους την πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Για πρώτη φορά µια συµβουλευτική εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω
της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Το "e-Consulting" είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη
στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και
για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!
Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν
ολοκληρωµένο φάκελο για ένα πλήθος ευκαιριών επένδυσης.
Με την υπηρεσία e-Consulting µπορείτε:
• Να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία και τους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
• Να έχετε υποστήριξη στη συγγραφή της πρότασής σας µέσω τηλεφώνου, email ή και µε επίσκεψη στα γραφεία µας
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•
•
•
•
•
•

Να έχετε πρόσβαση σε προσεκτικά συγκεντρωµένο και ενηµερωµένο υλικό για να γράψετε τη δική σας πρόταση
Να αποστέλλετε τις προτάσεις σας για έλεγχο και σχολιασµό κατά την διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της
πρότασης
Να υπολογίζετε τη βαθµολογία της πρότασής σας
Να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρωµένα
Να έχετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ)
Να ετοιµάζετε την πρότασή σας όπου κι αν είστε αποδοτικά και αποτελεσµατικά µε τη στήριξη των εξειδικευµένων
συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων, 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 των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων.
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας της εταιρείας και αποτελεί
µοναδική ευκαιρία για όσους επιθυµούν ιδιαίτερα οικονοµικά:
• Να γράψουν µόνοι τους την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου
• Να αποκτήσουν µια πληρέστερη ενηµέρωση και γνώση στα στοιχεία εκείνα της σχετικής νοµολογίας που µόνο η
τριβή και εµπειρία µπορεί να δώσει.
• Να αξιολογήσουν µε µια δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει.
• Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν.
• Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι
δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ)
• Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που
γράφουν για ίδια χρήση.
Αυτή τη στιγµή για τον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή
προτάσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, των logistics, των ειδικών επενδυτικών προγραµµάτων, και των
πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου εφόσον αυτό
ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο ,
επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, κιν. 6947 001997, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr

6) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας
και της καινοτοµίας, και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα Eurostars µπορούν να συµµετέχουν οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεµβρίου 2008.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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7) Πανευρωπαϊκό Medtech Forum - Coimbra (Πορτογαλία), 17 & 18/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Ιατρικής Τεχνολογίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Ιατρικής Τεχνολογίας και αναζητείτε χρηµατοδότηση
και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Medtech Forum που διοργανώνεται στην Coimbra (Πορτογαλία)
στις 17 & 18 Ιουνίου 2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Ιατρικών Τεχνολογιών και
ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Ophthalmology
•
Cardiovascular
•
Respiratory
•
Diagnostics
•
Wound care
•
Hospital hardware
•
Clinical development tools
•
Orthopedics
•
Skin care
•
Neurostimulation
•
Infusion systems
•
Therapeutic devices
•
Audiology
•
Endoscopy
•
Imaging
•
Healthcare Information Technology
•
Drug delivery
•
Software for medical application
•
Regenerative medicine Single use devices
•
Implantable devices
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς
συνεργάτες, venture capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να
ανταλλάξουν γνώσεις και να εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα Software Forum (Πόρτο,
Πορτογαλία) και Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία).
Εκτός από το Medtech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Industrial Biotech Forum, Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/medtech, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση.
Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να
συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους :
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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8) Πανευρωπαϊκό Industrial Biotech Forum - Βρυξέλλες, 25 & 26/6/2008 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Industrial Biotech Forum που διοργανώνεται
στις Βρυξέλλες στις 25 & 26 Ιουνίου 2008.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα της Βιοµηχανικής Βιοτεχνολογίας
και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Biofuels & Bioenergy
•
Nutrition, Food & Feed
•
Pulp & Paper
•
Environmental remediation
•
Textiles
•
Detergents
•
Enzyme and Fermentation Processes
•
Fine Chemicals and Performance Materials
•
Biopolymers and Bioplastics
•
Metabolic engineering and screening tools
Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες και ερευνητές να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς
συνεργάτες, venture capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να
ανταλλάξουν γνώσεις και να εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και
κορυφαίους ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τα Software Forum (Πόρτο,
Πορτογαλία) και Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία).
Εκτός από το Industrial Biotech Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum, Grenoble (France), 29/5/2008
•
e-Services Forum, Liverpool (UK), 3 & 4 /6/2008
•
Medtech Forum, Coimbra (Portugal), 17 & 18/6/2008
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
Sustainable Energy & Environment Forum, Roskilde (Denmark), 21 & 22/10/2008
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 10/2008
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/ibiotech, η οποία
ανανεώνεται συνεχώς µε τις νεότερες πληροφορίες για την εκδήλωση. Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική
πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις και οι ερευνητές που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

9) Νέα µελέτη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για την Αλόννησο
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αλοννήσου αποφάσισε να αναθέσει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
(ΕΠ) του ∆ήµου Αλοννήσου στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Το ΕΠ αφορά στην προώθηση της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του ΟΤΑ σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο. Το Τµήµα Υποστήριξης ∆ηµοσίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, µετά από διήµερη διερευνητική επίσκεψη στο ∆ήµο Αλοννήσου,
έχει ξεκινήσει τη συγγραφή του πρώτου µέρους του ΕΠ που συνίσταται στη στρατηγική και τις αναπτυξιακές
προτεραιότητες του ∆ήµου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Πάνος Λιβέρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν. 6948 465030, email: liveris@atlantisresearch.gr
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10) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for
Finance and Development (PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες
κρατικές ή επιχειρηµατικές ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και
προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι
διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της
Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB),
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η
δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email
για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
διαµόρφωση κατάλληλων συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε
προκήρυξης που σας ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την
επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

11) Εκδήλωση ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αθήνα
Μια µεγάλη γιορτή. Γιατί πράγµατι αυτό ήταν το κάλεσµα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τη ∆ευτέρα 12 Μαΐου, στο
ξενοδοχείο Ledra Marriott, στην Αθήνα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στα δεκαέξι χρόνια παρουσίας της στον ελληνικό χώρο, έχει συνεργαστεί και έχει
κερδίσει την εµπιστοσύνη σηµαντικού µέρους δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο στον Ελληνικό όσο και στον ευρύτερο
Ευρωπαϊκό Χώρο.
Με την ευκαιρία συµπλήρωσης τριών χρόνων από την ίδρυση του γραφείου της Αθήνας και ταυτόχρονα µε την λειτουργία
του καινούριου τµήµατος που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την εταιρεία εφαρµογών λογισµικού PRIMAVERA σε όλη την
Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία, οι άνθρωποι της εταιρείας κάλεσαν φίλους, πελάτες και συνεργάτες, για να µοιραστούν µαζί
τους λίγες στιγµές ξεγνοιασιάς.
Η προσέλευση του κόσµου ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήταν πράγµατι µια µεγάλη γιορτή. Φίλοι από παλιά, πελάτες από
όλη την Ελλάδα, συνεργάτες από ολόκληρη την Ευρώπη και συνάδελφοι έγιναν µια µεγάλη παρέα και για λίγες ώρες
άφησαν πίσω την καθηµερινότητα και γιόρτασαν µαζί.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ευχαριστεί ολόψυχα αυτούς που την τίµησαν µε την παρουσία τους, και υπόσχεται ότι
και τα επόµενα χρόνια θα συνεχίσει να τους τιµά µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

12) Tο www.Jobical.com σας παρέχει την καταχώρηση θέσεων εντελώς δωρεάν!
Το Jobical.com προσέλκυσε συνολικά πάνω από 53.500 εγγραφές στελεχών!
Η µαζική καταχώρηση βιογραφικών τους τελευταίους µήνες και η σηµαντική αύξηση της επισκεψιµότητας στο Jobical, µας
οδήγησε στην απόφαση να στηρίξουµε την ανάπτυξή µας αποκλειστικά σε έσοδα διαφήµισης.
Έτσι, παρέχουµε στους εργοδότες δωρεάν την καταχώρηση αγγελιών, για όσο διάστηµα επιθυµούν!
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Ζήνα Βοζινού, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr
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