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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.
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1) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα συστήµατα των
φωτοβολταϊκών πάρκων έως 20KW παραµένουν ακόµη µια δελεαστική ευκαιρία επένδυσης.
Καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων στην ΡΑΕ για Φωτοβολταϊκά συστήµατα πάνω από 20KW, η
µόνη διέξοδος για κάποιον που θέλει να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κάτω των 20KW. Για τα συστήµατα
αυτά οι αποδόσεις συνεχίζουν να είναι ελκυστικές, ενώ είναι πολύ ταχύτερη η διαδικασία υποβολής φακέλου στον
αναπτυξιακό νόµο καθώς δεν απαιτείται έγκριση από την ΡΑΕ και έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Καθώς µάλιστα το κόστος µιας επένδυσης ενός Φωτοβολταϊκού συστήµατος 20KW είναι µεταξύ των 100.000 ευρώ και των
200.000 ευρώ, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρείας, αλλά µόνο η έναρξη επιτηδεύµατος (ατοµικής επιχείρησης) στην
εφορία. Τα µόνο ειδικό δικαιολογητικό που απαιτείται είναι οι όροι σύνδεσης από την ∆ΕΗ οι οποίοι δίνονται σε σύντοµο
σχετικά διάστηµα (2 µήνες), µετά από µία απλή αίτηση µε τα τεχνικά στοιχεία της εγκατάστασης υπογεγραµµένα από
κατάλληλο ηλεκτρολόγο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. (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 δείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 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

2) Περιορίζεται η δυνατότητα ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας µόνο σε 3rd party logistics, δηλαδή αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών
σε τρίτους.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου υπάρχει η ευκαιρία χρηµατοδότησης Κατασκευής
και Οργάνωσης Αποθηκευτικών Χώρων. Η ευκαιρία αυτή σύµφωνα µε υπουργική απόφαση της 10/6/2008
περιορίζεται µόνο για τα επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σε τρίτους.
Πρακτικά καταργείται η δυνατότητα ενίσχυσης της δηµιουργίας και οργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας για εξυπηρέτηση
των αναγκών της δικής τους δραστηριότητας (π.χ. αποθήκη αλυσίδας Supermarket), ή για παραλαβή, αποθήκευση και
µεταπώληση εµπορευµάτων. Οι επιχειρήσεις των κατηγοριών αυτών πρέπει πλέον να δηµιουργήσουν µια νέα εταιρεία
παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ή να επιδιώξουν συνεργασία µε µια υπάρχουσα εταιρεία logistics για την
εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης πρέπει να είναι 700.000 ευρώ και η ίδια συµµετοχή 25% του προς ενίσχυση
προϋπολογισµού.
Η επιχορήγηση κυµαίνεται από 20% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος του φορέα της
επένδυσης.
Οι δαπάνες που επιχορηγούνται, επιγραµµατικά, είναι οι ακόλουθες:
 Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου.
 Αγορά, ηµιτελών κτιρίων.
 Αγορά χώρων σε τυποποιηµένα βιοτεχνικά κτίρια.
 Αγορά (ή/και leasing) και εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
 Αγορά και εγκατάσταση συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης.
 Αγορά µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας.
 Αγορά µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού.
 Κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.
 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού συνεστίασης των εργαζοµένων της επιχείρησης.
 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού αιθουσών κατάρτισης προσωπικού.
 Έξοδα µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας,
σύγχρονων µεθόδων παροχής υπηρεσιών
 Εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Έξοδα µελετών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αναγκαίων υποδοµών και διαδικασιών.
Έξοδα πιστοποίησης των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.
Έξοδα µελετών οργάνωσης της διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επί µέρους λειτουργιών της επιχείρησης,
ανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών διαδικασιών, τυποποίησης των διαδικασιών, ερευνών αγοράς, προώθησης
προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και των συγκριτικών µελετών επιδόσεων.

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων εφοδιαστικής αλυσίδας
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.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, 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

3) Σε προνοµιακή θέση βρίσκονται οι µικρές επιχειρήσεις - επενδυτές του αναπτυξιακού
νόµου που ζητούν επιχορήγηση της αγοράς του γηπέδου που θα γίνει η επένδυση.
Σύµφωνα µε πρόσφατη υπουργική απόφαση οι µικρές επιχειρήσεις που ζητούν ενίσχυση του γηπέδου, δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν στον φάκελο του αναπτυξιακού τα ειδικά δικαιολογητικά, που αποδεδειγµένα
απαιτούν την κυριότητα του γηπέδου για την έκδοσή τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών ολοκλήρωσης µιας επένδυσης που διαφορετικά
θα απαιτούσε ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης ειδικών δικαιολογητικών (όπως άδειες παραγωγής για έργα ΑΠΕ,
έγκριση σκοπιµότητας από ΕΟΤ για τουριστικά έργα κλπ).
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου 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 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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810 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
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4) Αναπτυξιακός νόµος και µεταποίηση - πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια. Υπερδιπλάσιο
ποσοστό επιχορήγησης από τον Τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο για υφιστάµενες µικρές
επιχειρήσεις που επενδύουν στον τοµέα της µεταποίησης στην Αττική και Θεσσαλονίκη.
Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο, ενισχύονται µε υψηλότερα ποσοστά τα επενδυτικά σχέδια
υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει
παρέλθει πενταετία από τη σύστασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων
ελαχίστου συνολικού κόστους 3.000.000 ευρώ, και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους
1.500.000 ΕΥΡΩ, και Επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου
φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και
µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού
ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ΕΥΡΩ που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριµένα ένα επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης ή επέκτασης µιας µεταποιητικής µονάδας για µια υφιστάµενη µικρή
επιχείρηση επιχορηγείται µε ποσοστό 17% στην Αττική και 18% στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο επενδυτικό σχέδιο,
εφόσον έχει προϋπολογισµό πάνω από 1.500.000 Ευρώ επιχορηγείται µε ποσοστό 40%.
Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η µοναδική δυνατότητα για επιχορήγηση της αγοράς αυτοκινήτων, κάτι που δεν
ισχύει για οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού 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 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 υπαγωγής πολυετών επιχειρηµατικών 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, 810 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) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι υποψήφιοι επενδυτές
πρέπει να κινηθούν γρήγορα και προσεκτικά.
Υπάρχει σοβαρός προβληµατισµός στο Υπουργείο οικονοµίας και Οικονοµικών από το διαφαινόµενο µεγάλο αριθµό
επενδυτικών σχεδίων που κατατίθενται στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου για επενδυτικά σχέδια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα. Ο προβληµατισµός βρίσκεται κυρίως στο θέµα της «εξεύρεσης»
των απαραίτητων κονδυλίων για την χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν.
Ως εκ τούτου αναµένεται να υπάρξει «αυστηρότητα» κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών αλλά και των τυπικών
δικαιολογητικών των σχετικών προτάσεων - µελετών (ιδιαίτερα στο θέµα της ίδιας συµµετοχής), η οποία θα εντείνεται
µε το πέρας του χρόνου καθώς τα διαθέσιµα κονδύλια θα µειώνονται. Με λίγα λόγια οι υποψήφιοι επενδυτές που θα
κινηθούν έγκαιρα και µε άρτια προετοιµασµένο φάκελο έχουν υψηλότερες πιθανότητες θετικής αξιολόγησης των
επενδυτικών τους προτάσεων.
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 δείτε την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 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

6) Εγκατάσταση Φ/Β σταθµών στο νοµό Κυκλάδων
Η εταιρεία PVI µέλος του οµίλου MARTIFER, πρόσφατα ολοκλήρωσε µε επιτυχία την προµήθεια και εγκατάσταση δύο
φωτοβολταϊκών σταθµών ισχύος 19,9kWp ο καθένας. Ο πρώτος Φ/Β σταθµός είναι εξ ολοκλήρου εγκατεστηµένος επί
δώµατος κτιρίου βιοµηχανίας ξυλείας ενώ ο δεύτερος είναι συνδυασµός εγκατάστασης σε δώµα κτιρίου και επί εδάφους. Οι
δύο διασυνδεµένοι Φ/Β σταθµοί είναι από τους πρώτους που πραγµατοποιούνται στο νοµό Κυκλάδων.
Η PVI µέλος του οµίλου MARTIFER, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην παροχή ολοκληρωµένων τεχνικών λύσεων που
περιλαµβάνουν τη σχεδίαση, προµήθεια, εγκατάσταση «µε το κλειδί στο χέρι» και συντήρηση διασυνδεµένων Φ/Β
σταθµών. Προσεχώς ο όµιλος θα διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β πλαισίων στην Πορτογαλία, συνολικής
χωρητικότητας 100 (50+50) MW.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Γ. Ροµπόλης, ∆/ντης Πωλήσεων PVI, µέλος του Οµίλου MARTIFER, Τηλ.: 210 7471070, e-mail: grob@pvi.com.gr

7) Συντηρείστε… το µέλλον των επιχειρήσεων σας
Φέτος περισσότεροι από 200 CEO, Τεχνικοί ∆ιευθυντές, Μηχανικοί, και ειδικοί σε θέµατα συντήρησης από ολόκληρη την
Ελλάδα θα συναντηθούν στο 5th Maintenance Forum και θα µάθουν πώς … «θα συντηρήσουν το µέλλον των επιχειρήσεών
τους».
Κορυφαίοι εισηγητές, µε σηµαντική εµπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, µοιράζονται µαζί τους νέες ιδέες και
βέλτιστες πρακτικές, χαράζοντας το δρόµο της αύξησης της αξιοπιστίας και της απόδοσης του εξοπλισµού. Συναντηθείτε
µαζί τους και αποκτήσετε πολύτιµο υλικό για την ανάπτυξη µιας νικηφόρας στρατηγικής συντήρησης και στη δική σας
επιχείρηση.
To 5th Maintenance Forum διοργανώνεται από την ATLANTIS Engineering και το Hellenic Maintenance Society στο
Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη 3-4 Οκτωβρίου 2008, τελώντας για πρώτη φορά υπό την ενεργή
υποστήριξη της EFNMS, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συντήρησης και την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια των έξι panels, των τεσσάρων work shops, και του επισήµου δείπνου του 5th Maintenance Forum θα
παρουσιαστούν εισηγήσεις και case studies αναφορικά µε:
• Strategic Asset Management
• RCM-Reliability Centered Maintenance
• CBM-Condition Based Maintenance
• Contracting and Outsourcing
• E-Maintenance (CMMS, Hardware Solutions, Remote Maintenance)
• KPIs-Benchmarking
• Robotic-Automation
• Industrial Case Studies
• Energy Management
• Education & Training in Maintenance
Εκµεταλλευτείτε τις εκπτώσεις έγκαιρης εγγραφής και προς τα µέλη του HMS (Hellenic Maintenance Society)
Πληροφορίες – εγγραφές: www.maintenance-forum.eu
Τηλ Γραµµατείας: 2310-233.266
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8) Αναχρηµατοδότηση επιχειρήσεων µε στόχο τη µείωση χρηµατοοικονοµικού κόστους
Στα πλαίσια της µείωσης του χρηµατοοικονοµικού κόστους η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει την
αναχρηµατοδότηση µεσαίων, µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων από εµπορικές τράπεζες.
Συγκεκριµένα, σε συνεργασία µε τράπεζες προσφέρει υπηρεσίες αναχρηµατοδότησης επιχειρήσεων ώστε να µετατραπούν
τα υφιστάµενα βραχυπρόθεσµα δάνεια σε
µακροπρόθεσµα ή οµολογιακά δάνεια, µε σκοπό τη µείωση του
χρηµατοοικονοµικού κόστους των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια αυτού του σχήµατος υπάρχουν δυνατότητες αύξησης των
χρηµατοδοτικών ορίων της επιχείρησής σας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Κωνσταντίνος Ζήσης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 109 , email: zisis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν. 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

9) Πραγµατοποιήθηκε το 9ο Venture Capital Forum.
Στις 19 και 20 Ιουνίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton των Αθηνών για ένατη συνεχή χρονιά το Venture
Capital Forum (VCF). Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η πρώτη ηµέρα κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο
χώρο του Venture Capital (κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών) σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται
σε επενδυτές και επιχειρηµατίες µέσω του Venture Capital και πώς καινοτόµες ιδέες µετατρέπονται σε κερδοφόρες
επιχειρήσεις.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πανευρωπαϊκής έρευνας που παρουσιάστηκαν, από το 2004 µέχρι το 2007 επενδύθηκαν
περίπου 31 δισεκατοµµύρια Ευρώ στην Ευρώπη από Venture Capital Funds. Οι κλάδοι οι οποίοι απορρόφησαν το
µεγαλύτερο µέρος αυτών των χρηµάτων ήταν αυτοί των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, των βιοµηχανικών
προϊόντων, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των ιατρικών επιστηµών και της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
Στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ήταν παρόν στο 9o VCF, όπως και σε κάθε άλλη µεγάλη διοργάνωση σε
Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέροντας διαρκής υποστήριξη στους επιχειρηµατίες εκείνους που αναζητούν χρηµατοδότηση
της επιχείρησής ή της ιδέας τους από κεφάλαια επενδυτικών συµµετοχών και άλλες εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης .
Εάν σας ενδιαφέρει να µάθετε περισσότερα για τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης που προσφέρονται επικοινωνήστε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν. 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

10) Ηµερίδα για τη διασυνοριακή τουριστική επιχειρηµατική ανάπτυξη
Στις 29 Ιουνίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό διαµέρισµα του Αγίου Αθανασίου του ∆ήµου ∆οξάτου ηµερίδα
ενηµέρωσης για το έργο «Υποστήριξη και προώθηση της διασυνοριακής τουριστικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας
µεταξύ των ∆ήµων ∆οξάτου και Μπάνιτε» την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
έπειτα από ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό. Το έργο εντάσσεται ως υποέργο στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα ανάπτυξης
διασυνοριακής οικονοµικής συνεργασίας στον τοµέα του τουρισµού, µεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας» το οποίο είναι
ενταγµένο στο πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III A/PHARE CBC Ελλάδα – Βουλγαρία.
Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας οι παραβρισκόµενοι ενηµερώθηκαν για τις βέλτιστες πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας
και για το επιχειρείν στη Βουλγαρία. Επίσης παρουσιάστηκε ο οδηγός τουριστικής επιχειρηµατικότητας για τις εµπλεκόµενες
περιοχές τον οποίο εκπόνησε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια του έργου. Σύντοµα θα είναι έτοιµη και η
ιστοσελίδα του έργου όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε τους δύο ∆ήµους και τα θέµατα
τουριστικής διασυνοριακότητας.
Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισµού ή σε κάποιον κλάδο συνδεδεµένο µε τον τουρισµό και
σας ενδιαφέρει να πληροφορηθείτε σχετικά µε ευκαιρίες και τρόπους για την περεταίρω ανάπτυξή της, επικοινωνήστε µαζί
µας.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6955 090887, email: liotopoulos@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν. 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr

11) Εφαρµογή της πρωτοποριακής µεθοδολογίας Lean Flow (Λιτή Ροή) σε παραγωγή και
παροχή υπηρεσιών.
Με σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα ολοκληρώθηκε η προσαρµογή και εφαρµογή της µεθοδολογίας Lean Flow (Λιτή Ροή) σε
µεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών, από εξειδικευµένη οµάδα της Business Elements.
Πρόκειται για µια διεθνώς δοκιµασµένη προσέγγιση που προτείνει ένα καινοτόµο σκεπτικό ανασχεδιασµού των
δραστηριοτήτων, το οποίο εστιάζει στην συνεχή ροή χωρίς διακοπές, µέσα από µια διαδικασία προστιθέµενης αξίας. Ο
σχεδιασµός συστηµάτων σύµφωνα µε τις αρχές της Λιτής Ροής έχει ως αποτέλεσµα:
 τη µείωση του κόστους λειτουργίας
 την ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης
 τη βέλτιστη αξιοποίηση και εξισορρόπηση της χρήσης των πόρων
 τη βελτιστοποίηση της στάθµης των αποθεµάτων
Ο σχεδιασµός – ή ανασχεδιασµός – ¨λιτών¨ (lean) συστηµάτων βασίζεται σε µια ενδελεχή µελέτη της παραγωγικής
διαδικασίας, µε κυρίαρχο αντικείµενο την αποτύπωση των ροών των προϊόντων διαµέσου των πόρων και την ανάλυση των
προϊόντων και των ιδιοτήτων τους σε σχέση µε τη διαδικασία παραγωγής τους. Βασικοί άξονες της µεθοδολογίας, είναι:
 Η οµαδοποίηση των προϊόντων µε βάση τη ροή τους.
 Η δηµιουργία διανύσµατος για κάθε προϊόν/υπηρεσία, βάσει των ιδιοτήτων του, που επηρεάζουν τη ροή και τον χρόνο
διέλευσης – επεξεργασίας, από κάθε θέση εργασίας.
 Ο µεσοσταθµικός υπολογισµός µεγεθών, όπως η ηµερήσια ζήτηση (Daily Demand) και το Takt Time (ρυθµός
παραγωγής ανά θέση εργασίας)
 Ο µεσοσταθµικός υπολογισµός απασχόλησης των πόρων (Efficiency) και των ηµιέτοιµων αποθεµάτων (In Process
Kanbans).
Κεντρικό αποτέλεσµα της µελέτης είναι ένα δυναµικό λειτουργικό µοντέλο που συσχετίζει τις παραµέτρους των προϊόντων,
τις ροές τους στην παραγωγική διαδικασία, τον απαραίτητο χρόνο επεξεργασίας και µετακίνησης ανά θέση επεξεργασίας, το
ανθρώπινο δυναµικό, τον παραγωγικό εξοπλισµό και τους ενδιάµεσους χώρους συσσώρευσης ηµιέτοιµων.
Η επεξεργασία του συνόλου των δεδοµένων της µελέτης, µέσω µιας ειδικά σχεδιασµένης βάσης δεδοµένων, ο υπολογισµός
κατάλληλων δεικτών και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνεται ο σχεδιασµός των
γραµµών παραγωγής µε πυρήνα την ιδεατή κάτοψη (Layout) του εργοστασίου, στα πλαίσια ενός ενιαίου επιχειρηµατικού
λειτουργικού σχεδίου (Operating Plan), που ενσωµατώνει τις προοπτικές και απεικονίζει διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης.
Η Business Elements έχει εφαρµόσει πλήρως την µεθοδολογία Lean Flow σε βιοµηχανική παραγωγή και είναι σε εξέλιξη η
προσαρµογή της σε ρευστά, σε εταιρία επεξεργασίας ελαίων.
Περισσότερες πληροφορίες για την Business Elements, τις υπηρεσίες της και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την
µεθοδολογία Lean Flow µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.businesselements.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Ηλίας ∆ιάµεσης Τηλ. 2106144523, κιν 6932 589553, e-mail: idiamesis@businesselements.gr

12) ∆ωρεάν η καταχώρηση αγγελιών στο www.jobical.com
Μετά από τέσσερα χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας, το Jοbical.cοm συνεχίζει την ανάπτυξή του στον τοµέα της
ηλεκτρονικής στελέχωσης, παρέχοντας πλέον δωρεάν την καταχώρηση των αγγελιών στις επιχειρήσεις που αναζητούν
προσωπικό. Η υπηρεσία παραµένει δωρεάν και για τα υποψήφια στελέχη που την χρησιµοποιούν.
Το Jοbical.cοm διαθέτει περίπου 56.000 εγγραφές στελεχών, είναι διεθνές και έχει αναπτύξει µία από τις µεγαλύτερες
βάσεις βιογραφικών στην Ελλάδα.
Για την προσέλκυση καταρτισµένων στελεχών συνεργάζεται µε δηµόσια και ιδιωτικά πανεπιστήµια, έχοντας ήδη κερδίσει
την εµπιστοσύνη των υποψηφίων που αναζητούν εργασία.
Η µαζική καταχώρηση µεγάλου αριθµού 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,
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αποφασίσαµε να παράσχουµε στους εργοδότες εντελώς δωρεάν την καταχώρηση θέσεων εργασίας, για όσο διάστηµα
επιθυµούν.
Οι εργοδότες µπορούν να κάνουν εγγραφή από την κεντρική σελίδα του Jοbical.cοm και να καταχωρήσουν τις αγγελίες
τους, στοχεύοντας στους καταλληλότερους υποψήφιους.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Βοζίνου Ζήνα, www.jobical.com, Τηλ: 2310 531 000 εσωτ. 143, e-mail: vozinou@atlantisresearch.gr

13) 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:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, 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
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