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1) Έγκριση παράτασης των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µε απόφασή της το αίτηµα της Ελλάδας για την παράταση των επιχειρησιακών
προγραµµάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007.
Ως άµεσο αποτέλεσµα είναι η δυνατότητα παράτασης της ολοκλήρωσης των εγκεκριµένων επενδυτικών σχεδίων των
παρακάτω προγραµµάτων για ένα ακόµη έτος. (Πχ τα ΠΕΠ τραπεζών ενώ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από 31/8/2008
έως 31/12/2008 ανάλογα µε το πρόγραµµα, όσοι υλοποιούν εγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια στις περιφέρειες των
πυρόπληκτων περιοχών, θα έχουν πιθανότατα την δυνατότητα να ζητήσουν παράταση κει πέραν του 2008. Οι
εξειδικευµένες αποφάσεις για τις επιµέρους παρατάσεις κάθε προγράµµατος θα ανακοινωθούν από τους σχετικούς φορείς.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας µε τα εγκεκριµένα των επιχειρησιακών προγραµµάτων Γ Κ.Π.Σ. που παίρνουν
παράταση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Γ'

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ,
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ, ΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (Άξονες)

6
1ος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ. και 4ος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ.

Κ.Π.Σ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΕ
ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΕ
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ

9

105.000.000

ΟΛΟΙ

674.000.000

2ος ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΙ∆ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ και 3ος
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

325.500.000

8ος ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

16.000.000

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΟΛΟΙ

197.250.000

ΑΛΙΕΙΑ

ΟΛΟΙ

41.000.000

ΟΛΟΙ

71.300.000

2ος ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

30.500.000

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

2ος ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και 4ος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

170.000.000

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΟΛΟΙ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΟΛΟΙ

51.000.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΙ

116.000.000

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΛΟΙ

57.500.000

2ος ΕΛΕΓΧΟΙ και 3ος ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΠΣ ΙΙΙ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

45.500.000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

62.500.000
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2) Σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο υγείας,
σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο 3299/04
Με ποσοστά έως 60% είναι δυνατόν να επιδοτηθούν επενδυτικές προτάσεις στον χώρο της υγείας αρκεί να ικανοποιούν
τις προϋποθέσεις του αναπτυξιακού νόµου. Πιο συγκεκριµένα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια :
1. για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10 του Ν.
2072/1992 , µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
2. για την παροχή στέγης αυτόνοµης διαβίωσης, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του
Ν. 2072/1992 µε ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.
3. Για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας µε ποσοστό επιχορήγησης έως
60%. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επενδυτικά σχέδια όπως:
•
Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας µε χρήση εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, µηχανηµάτων,
υποδοµών και ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
•
Ανάπτυξη και διάθεση προηγµένων διαγνωστικών µεθόδων για ιατρικές εφαρµογές
•
Παραγωγή και µεταποίηση προηγµένων προϊόντων και εφαρµογών για τον τοµέα της υγείας. Παραγωγή
φαρµάκων και σκευασµάτων βιολογικής βάσης.
•
Παραγωγή, προϊόντα και επενδύσεις εφαρµογών βιοϊατρικής, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων βιολογικής
βάσης και συναφών σκευασµάτων.
•
Παραγωγή προϊόντων και επενδύσεις εφαρµογών τηλεµατικής σε στον κλάδο της υγείας.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις της δηµιουργίας κέντρων αποθεραπείας και παροχής στέγης αυτόνοµης
διαβίωσης διαβάστε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης , ενώ για πληροφορίες
σχετικά µε τις διατάξεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής
σχεδίων υψηλής τεχνολογίας που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr) ,
και αποτελούν λειτουργικούς οδηγούς 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, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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) 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.
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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, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 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

4) Οι επιλαχόντες του προγράµµατος ΠΕΠ εµπορίου – υπηρεσιών ελπίζουν σε έγκριση µετά
την Αύξηση των πόρων του προγράµµατος για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων.
Με απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών αυξάνονται οι διαθέσιµοι πόροι του Προγράµµατος για την
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα (Εµπορίου και
Παροχής Υπηρεσιών) κατά 198 εκατ. ευρώ (43%) και εγκρίνονται επιπλέον 4.414 επενδυτικά σχέδια.
Αυτά τα σχέδια είναι επιπλέον των 10.079 επενδυτικών σχεδίων συνολικής δηµόσιας δαπάνης 460 εκατ. ευρώ, που
έχουν ήδη εγκριθεί. Συνολικά εγκρίνονται 14.493 επενδυτικές προτάσεις, ύψους δηµόσιας δαπάνης 659 περίπου εκατ.
Ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Οικονοµίας, η κατώτατη βαθµολογία εισόδου στα κίνητρα του προγράµµατος,
µετά την αναθεώρηση του προϋπολογισµού κατά 198 εκατ. ευρώ, διαµορφώνεται στις 62,5 µονάδες για τις
περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Ωφεληµένη φαίνεται να είναι κυρίως η Αττική, καθώς παρουσιάζει τα υψηλότερα
ποσοστά συµµετοχής στο πρόγραµµα, ενώ πριν την αναθεώρηση του προϋπολογισµού κατώτατη βαθµολογία εισόδου
ήταν οι 71,2 µονάδες.
Ωφεληµένες όµως είναι και άλλες περιφέρειες της χώρας, καθώς πριν την αναθεώρηση εµφάνιζαν υψηλότερες από την
ενιαία βάση του 62,5 βαθµολογίες εισόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: ∆υτικής Μακεδονία 55, Ήπειρος 62,7
Στερεά Ελλάδα 65, Κεντρική Μακεδονία 66,6 Ανατολική Μακεδονίας και Θράκη 67,1 κ.α.
Αυτό σηµαίνει ότι επιχειρήσεις που έως σήµερα είναι επιλαχούσες µε βαθµολογία πάνω από 50 αλλά κάτω από την
βάση της κάθε περιφέρειας έχουν ελπίδες να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
Εν το µεταξύ συζητείται η επιπλέον ενίσχυση µε 50 εκατοµµύρια ευρώ για ένταξη 1000 ακόµη προτάσεων.
Σηµειώνεται πως τα αποτελέσµατα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ήταν και πάλι πολύ καλύτερα από το
µέσο όρο. Η εµπειρία και η τεχνογνωσία της εταιρείας στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών είχε αποτέλεσµα από
το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσε, το 64% προκρίθηκαν για χρηµατοδότηση (έναντι 29% ΜΟ), το 30%
είναι επιλαχούσες (παραµένουν στη ∆ιατραπεζική Επιτροπή και έχουν πλέον βάσιµες ελπίδες να εγκριθούν) ενώ
µόνο το 6% κρίθηκαν απορριπτόµενες.
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
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5) Χρηµατοδότηση επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού έως 60%.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια:
i.
Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων
ii.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
iii.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων
iv.
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισίνων και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, µε σκοπό
την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
v.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας δύο
αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης.
vi.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ’ τάξης.
vii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
viii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
ix.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
x.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες)
xi.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
xii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
xiii. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% 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.
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.
Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο, 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, τηλ. 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

6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι υποψήφιοι επενδυτές
πρέπει να κινηθούν γρήγορα και προσεκτικά.
Υπάρχει σοβαρός προβληµατισµός στο Υπουργείο οικονοµίας και Οικονοµικών από τον 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.
Ακόµη καθώς αναµένεται να υπάρξει περιορισµένη αναθεώρηση των διατάξεων του αναπτυξιακού τους επόµενους µήνες,
πιθανόν η αναθεώρηση να περιλαµβάνει και διατάξεις που αφορούν τα φωτοβολταϊκά.
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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.
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

7) Ευκαιρία άµεσης υποβολής επενδυτικών σχεδίων φωτοβολταϊκών σταθµών που
υλοποιούνται στις πυρόπληκτες περιοχές, στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/2004.
∆εν απαιτούνται τα ειδικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή του φακέλου αίτησης
επιχορήγησης
Στις 31/8/2008 λήγει η προθεσµία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις πυρόπληκτες περιοχές που τυγχάνουν
των ευνοϊκών ρυθµίσεων, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Μετά την 31/8/2008 τα επενδυτικά
σχέδια των περιοχών αυτών θα εξετάζονται µε τους ίδιους όρους που εξετάζονται και τα επενδυτικά σχέδια
των υπολοίπων περιοχών.
Οι νοµοί Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας καθώς και οι δήµοι Αιγίου, Ακράτας, ∆ιακοπτού, Συµπολιτείας,
Ερινεού και Αιγείρας στην περιοχή Αιγιαλείας του νοµού Αχαΐας και Ελειού-Πρόνων και Λειβαθούς του νοµού Κεφαλληνίας
χαρακτηρίζονται ως πυρόπληκτες περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι ρυθµίσεις των ευνοϊκών κανονιστικών αποφάσεων
που έχουν εφαρµογή για τα επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Για τις περιοχές αυτές απλοποιούνται οι διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης προκαταβολής
επιχορήγησης από την 31/8/2007 και για ένα έτος, έως την 31/8/2008.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
• Οι επενδυτικές προτάσεις των περιοχών αυτών θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
• Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, απαιτούνται
µόνο τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζει ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους επενδυτικών σχεδίων (π.χ.
προσφορά σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ∆.Ε.Η., Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Άδεια Παραγωγής κλπ) θα προσκοµίζονται
πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης.
Πρακτικά, τα παραπάνω σηµαίνουν ότι οι υποψήφιοι επενδυτές φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να κερδίσουν σηµαντικό χρόνο ως προς την έγκρισή τους και την εκταµίευση
της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, εφόσον υποβάλλουν τον φάκελο έως τις 31/8/2008.
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:
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@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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8) Με ισχύ 20KWp ξεκίνησε ο νέος "πράσινος" φωτοβολταϊκός σταθµός
Είκοσι µεγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, προσθέτει στο δίκτυο της ∆ΕΗ ο νέος
φωτοβολταϊκός σταθµός, που εγκαινιάσθηκε στην Αγία Παρασκευή του ∆ήµου Βασιλικών, Νοµού Θεσσαλονίκης,
αφαιρώντας παράλληλα από την ατµόσφαιρα 23.000 k.g. διοξείδιο του άνθρακα. Ο νέος φωτοβολταϊκός σταθµός,
ιδιοκτησίας Νικήτα Παπαγεωργόπουλου, κατασκευάστηκε από την KLT ENERGY A.E., ενώ σύντοµα, η αρχική ισχύς των 20
KWp θα διπλασιασθεί και η παραγωγική του ικανότητα θα ξεπεράσει τις 50 µεγαβατώρες. Ήδη, η διασύνδεση του σταθµού
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία, σηµειώνοντας εντυπωσιακές, παρά τις υψηλές θερµοκρασίες,
αποδόσεις, οι οποίες αποδίδονται στα φωτοβολταϊκά πάνελ της γερµανικής βιοµηχανίας HECKERT SOLAR, που έχουν
µελετηθεί και κατασκευασθεί για να ανταποκρίνονται στις ειδικές µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες και παρουσιάζουν τους
χαµηλότερους συντελεστές θερµικών απωλειών.
Η κατασκευάστρια του νέου φωτοβολταϊκού σταθµού KLT ENERGY A.E., που είναι πιστοποιηµένη για την κατασκευή
φωτοβολταϊκών πάρκων, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001 – 2000, ολοκλήρωσε την κατασκευή σε
χρόνο ρεκόρ. Το κόστος του έργου πρόκειται να ενισχυθεί κατά 40%, από τον επενδυτικό νόµο 3299/2004, ενώ ο
επενδυτής έχει ήδη λάβει από το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας βεβαίωση επιλεξιµότητας της επενδυτικές πρότασης. Στα
εγκαίνια του φωτοβολταϊκού σταθµού, παρέστησαν ο νοµάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωµιάδης, ο δήµαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο αντινοµάρχης Περιβάλλοντος κ. Τσαµασλής, στελέχη της KLT ENERGY A.E.
και άλλοι προσκεκληµένοι.

9) "e-Consulting": 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
• 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.
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Αυτή τη στιγµή προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων:
1. στον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο
2. για Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου
3. στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) και
4. τη στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων
5. την Υποστήριξη, έλεγχο και αξιολόγηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
Σύντοµα

θα

ακολουθήσουν

περισσότερα

προϊόντα

όπως

ο

σχεδιασµός

Συστηµάτων

∆ιασφάλισης

Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting , επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

10) "e-Consulting": Σηµαντικά και ξεκάθαρα οφέλη για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
µία επενδυτική πρόταση. Ποιότητα και Σιγουριά!
Βελτιώστε την ποιότητα, κερδίστε χρόνο, κερδίστε χρήµα!
Χρησιµοποιήστε την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε µικρό κόστος για να
µεγιστοποιήσετε την απόδοση των προσπαθειών σας.
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!
Μέσα από τις υπηρεσίες e-Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για την συγγραφή µίας πρότασης χρηµατοδότησης επενδύσεων
µπορείτε:
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση της πιθανότητας έγκρισης της πρότασής σας σε συνεργασία µε εξειδικευµένο
σύµβουλο που θα κατευθύνει προς:
1. Εντοπισµό και επισήµανση πιθανών λαθών
2. Βελτίωση επιχειρηµατολογίας
3. Εντοπισµό παραλείψεων
4. Υποδείξεις για βελτίωση επιδότησης και οικονοµικών αποτελεσµάτων.
5. Υποδείξεις για βελτίωση βαθµολογίας
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση επιχειρηµατολογίας και παρουσίασης δαπανών, ώστε να περιοριστεί η
ενδεχόµενη περικοπή του προϋπολογισµού που παρατηρείται συχνά.
• Να κερδίσετε µέσα από επισηµάνσεις για άλλες δαπάνες που µπορούν να είναι επιλέξιµες και που δεν είχαν
προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασµό.
• Να κερδίσετε µέσα από ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού επιχορήγησης µε τη διαµόρφωση έξυπνης στρατηγικής
επενδυτικών κατευθύνσεων (π.χ. επένδυση µικρής επιχείρησης στην Αττική ύψους 1.300.000 € επιδοτείται µε 17%,
ενώ µε αύξηση των δαπανών σε 1.600.000 € υπάγεται σε πολυετές σχέδιο µε επιδότηση 40%).
• Να κερδίσετε µέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας κατά την συγγραφή της πρότασής σας καθώς θα σας
στηρίζει ένα οργανωµένο σύστηµα µετάδοσης τεχνογνωσίας, επίλυσης αποριών, επισήµανσης αδυναµιών και
ευκαιριών.
Όλα αυτά τα οφέλη προσφέρονται µέσω των προϊόντων e-Consulting µε:
• Χαµηλό Κόστος
• Υψηλή Ποιότητα
• Εµπειρία και Τεχνογνωσία Ειδικών
• Ηλεκτρονικά Μέσα και εξ Αποστάσεως
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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11) Έχετε µια δυναµική επιχείρηση και επιθυµείτε τη χρηµατοδότηση της για περαιτέρω
ανάπτυξη;
∆ύο από τους λόγους για τους οποίους µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων αδυνατεί να αναπτυχθεί µε ταχείς ρυθµούς, είναι η
έλλειψη κεφαλαίων και η έλλειψη συγκεκριµένων δεξιοτήτων από τη διοικητική οµάδα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εξειδικεύεται στην υποστήριξη εταιρειών για την εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων από
ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηµατικούς αγγέλους και κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital). Ανάλογα µε
το προφίλ και το µέγεθος της επιχείρησής σας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας φέρνει σε επαφή µε τους
κατάλληλους υποψήφιους χρηµατοδότες, ώστε να συγκεντρωθούν επιτυχώς τα απαιτούµενα κεφάλαια που θα
χρηµατοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη σας.
Επικοινωνήστε µαζί µας για να σας ενηµερώσουµε για τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
- Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν. 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

12) Πρωτοβουλία «Οικο-καινοτοµία» (Eco-innovation) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η πρωτοβουλία «Οικο-καινοτοµία» αποτελεί µέρος του προγράµµατος για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία. Το
πρόγραµµα θα χρηµατοδοτήσει έργα που συνδέονται µε καινοτοµία προϊόντων, υπηρεσιών, παραγωγικής διαδικασίας και
µεθόδων διοίκησης, οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόληψη ή τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ακόµη τη
συνεισφορά στην καλύτερη διαχείριση πόρων.
Το πρόγραµµα θα χρηµατοδοτήσει δράσεις στους τοµείς:
•
Ανακύκλωση υλικών
•
Κτίρια
•
Τρόφιµα και ποτά
•
Green Business / Smart Purchasing
Οι ενδιαφερόµενοι, που µπορούν να είναι ιδιωτικά και δηµόσια νοµικά πρόσωπα, θα πρέπει να προέρχονται από χώρες της
ΕΕ ή υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες ή τρίτες χώρες που συνεργάζονται µε την ΕΕ σε ερευνητικά προγράµµατα. Η
µέγιστη διάρκεια των έργων προγραµµάτων έχει οριστεί στους 36 µήνες. Το ποσοστό χρηµατοδότησης εξαρτάται από τον
τύπο του φορέα που συµµετέχει, και κυµαίνεται µεταξύ 40% και 60%.
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων λήγει στις 11 Σεπτεµβρίου 2008 ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 28 εκ. €.
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, 810, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

13) Πρόσκληση ∆ήλωσης κατ’ αρχήν Ενδιαφέροντος για τη ∆ηµιουργία ή την Αναβάθµιση
Επιχειρηµατικών Πάρκων
Κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007- 2013 αναµένεται να ισχύσει το νέο Θεσµικό Πλαίσιο για τις
Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.) σύµφωνα µε το οποίο η ορολογία Β.Ε.ΠΕ. αντικαθίσταται
µε τον όρο και την έννοια του «Επιχειρηµατικού Πάρκου» (Ε.Π.). Σύµφωνα µε τον υπό διαµόρφωση νέο Νόµο
προβλέπονται µέτρα για την παροχή κινήτρων τόσο για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών άτυπης
συγκέντρωσης βιοµηχανιών, αλλά και για τη δηµιουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων. Μεγάλη σηµασία αποκτά το
γεγονός ότι απλοποιείται στο µέγιστο βαθµό όλη η διαδικασία δηµιουργίας ενός Ε.Π. αφού όλες οι εγκρίσεις
αλλά και η παρακολούθηση των έργων γίνεται σε ένα σηµείο (one-stop-shop), τη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του ΥΠΑΝ. Επίσης, απλοποιείται η διαδικασία όσον αφορά τις άδειες για εγκατάσταση
επιχειρήσεων εντός Ε.Π.
Για τη διαµόρφωση της όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την ύπαρξη ενδιαφέροντος όσον αφορά τη δηµιουργία ή
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την αναβάθµιση Ε.Π. και µε στόχο τον έγκυρο και ορθό προγραµµατισµό, τη χωροταξική κατανοµή (των Ε.Π.) και τη
διασφάλιση των απαραίτητων πόρων στα πλαίσια της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 2007- 2013, οι ενδιαφερόµενοι
καλούνται να δηλώσουν το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον τους για την περιβαλλοντική εξυγίανση περιοχών άτυπης συγκέντρωσης
βιοµηχανιών και για τη δηµιουργία και αναβάθµιση Επιχειρηµατικών Πάρκων σύµφωνα µε το νέο Νόµο για τα Ε.Π. (σχέδιό
του θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας: http://www.ggb.gr). Σηµειώνεται ότι µε τον όρο
αναβάθµιση νοείται η προσθήκη νέων υποδοµών και όχι η συντήρηση υπαρχόντων.
Η κατ’ αρχήν ∆ήλωση Ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση ενός απλού Ερωτηµατολογίου, το οποίο είναι
αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (http://www.ggb.gr). Το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον για τη
δηµιουργία ή την αναβάθµιση Ε.Π. µπορεί να υποβάλλεται έως τις 31/8/2008 στη ∆/νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας &
Περιβάλλοντος της Γ.Γ.Β. του ΥΠ.ΑΝ.
Υπογραµµίζεται ότι η κατ’ αρχήν ∆ήλωση Ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία ή αναβάθµιση Ε.Π., δεν είναι δεσµευτική, αλλά
η χωροταξική κατανοµή και κατανοµή των πόρων για τη χρηµατοδότηση των παραπάνω έργων θα προκύψει εν πολλοίς
από την καταγραφή των προθέσεων µε βάση την παρούσα Πρόσκληση. Προτεραιότητα κυρίως θα δοθεί σε προτάσεις που
αφορούν νοµούς της χώρας χωρίς καµία παρόµοια υποδοµή.

14) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013
Στόχος του προγράµµατος είναι να ενισχύσει τον πολιτιστικό χώρο, τον οποίο µοιράζονται οι λαοί της Ευρώπης και είναι
βασισµένος σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη µιας πολιτιστικής
συνεργασίας µεταξύ δηµιουργών, πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών οργανισµών από χώρες που συµµετέχουν στο
Πρόγραµµα, µε προοπτική να ενθαρρύνουν την καλλιέργεια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη οπτικοαουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων, εφόσον δεν ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα. Οι προτάσεις
µπορούν να εντάσσονται σε έναν πολιτιστικό τοµέα, ή να έχουν διατοµεακό χαρακτήρα. ∆ίνεται υποστήριξη σε φορείς
όπως θέατρα, µουσεία, επαγγελµατικές ενώσεις, ερευνητικά έργα, πανεπιστήµια, πολιτιστικά ινστιτούτα, δηµόσιους
φορείς, κλπ από διαφορετικές χώρες να δουλέψουν µαζί και να υλοποιήσουν διακρατικές πολιτιστικές δραστηριότητες.
Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:

• Πολυετή Σχέδια Συνεργασίας (1.1)
Η κατηγορία αυτή σκοπεύει να ενισχύσει πολυετείς, διακρατικούς πολιτιστικούς δεσµούς µεταξύ τουλάχιστον 6 φορέων
από τουλάχιστον 6 χώρες ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες σε µια περίοδο
τριών ως πέντε ετών. Η επιχορήγηση είναι το 50% των επιλέξιµων δαπανών και κυµαίνεται µεταξύ 200.000 € και
500.000 € ανά έτος.
• Ενέργειες Συνεργασίας (1.2.1)
Η κατηγορία αυτή αφορά δράσεις µεταξύ τουλάχιστον 3 φορέων από τουλάχιστον 3 χώρες ώστε να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες µε µέγιστη διάρκεια δύο ετών. Η επιχορήγηση είναι το 50% των
επιλέξιµων δαπανών και κυµαίνεται µεταξύ 50.000 € και 200.000 € ανά έτος.
• Λογοτεχνική Μετάφραση (1.2.2)
Υποστήριξη εκδοτικών οίκων για µετάφραση και έκδοση λογοτεχνικών έργων από µια Ευρωπαϊκή γλώσσα σε µια άλλη
Ευρωπαϊκή γλώσσα. Η επιχορήγηση είναι το 50% των επιλέξιµων δαπανών, και κυµαίνεται µεταξύ 2.000 € και 60.000 €.
Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων είναι µέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους για τα σκέλη 1.1 (Πολυετή Σχέδια
Συνεργασίας) και 1.2.1 (Ενέργειες Συνεργασίας) και µέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους για το σκέλος 1.2.2
(Λογοτεχνική Μετάφραση).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές
επιτυχίες στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων - φακέλων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι
σε θέση να συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Προγράµµατος:
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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15) Πανευρωπαϊκό Sustainable Energy and Environment Forum – Roskilde (∆ανία), 21 22/10/2008 – ∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις,
venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα της Βιώσιµης Ενέργειας και Περιβάλλοντος και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Sustainable Energy and Environment Forum
που διοργανώνεται στο Roskilde (∆ανία), στις 21 - 22/10/2008.
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:
•
Windenergy
•
Solar energy/photovoltaic
•
Bio fuel
•
Bioheating-biopower
•
Hydrogen-and Fuel cells
•
Wave-energy
•
Geothermal energy
•
Other unconventional and alternative energies
•
Energy savings
•
New services based on new functionalities
•
New business models energy-storage-and transport-and delivery-systems, also included portable applications
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)
•
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία)
•
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
•
Industrial Biotech Forum, Βρυξέλλες, 25 & 26/6/08
Εκτός από το Sustainable Energy & Environment Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
New Materials Forum, Valencia (Spain), 9/2008
•
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 µε τους :
- Χριστόδουλο Κερατίδη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Άγγελο Μαγκλή, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

16) 5th Maintenance Forum ''Συντηρώντας...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».
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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)
Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Αλεξάνδρα Κατσίµπουρα, τηλ: 2310-233.266 fax: 2310-804.947 email: katsimpoura@abe.gr

17) Κτίριο προς ενοικίαση
Ενοικιάζεται διώροφο κτίσµα (ισόγειο + όροφος) επιφάνειας 1000 τ.µ. µε επιπλέον διαθέσιµο χώρο για αποθήκες.
Βρίσκεται σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων στο οποίο υπάρχει και βενζινάδικο Shell. Βρίσκεται επί της οδού Ακτής ∆υµαίων που
είναι η παραλιακή λεωφόρος προς Πύργο στα όρια του νέου-υπό κατασκευή-λιµανιού της Πάτρας και δίπλα στον κόµβου
Γλαύκου όπου τερµατίζει ο κάθετος αυτοκινητόδροµος που οδηγεί στην περιφερειακή της Πάτρας.
Εάν ενδιαφέρεστε για µίσθωση, επικοινωνήστε:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

18) 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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