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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του 2005. 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 τρεχόντων 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) Μήνυµα του εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,
Παρότι βρισκόµαστε στα µέσα µιας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στα επενδυτικά
σχέδια πολλών επιχειρήσεων, η ίδρυση δύο νέων Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.)
αποτελεί µια ευτυχή συγκυρία. Τα δύο Α.Κ.Ε.Σ. έρχονται να προστεθούν στα επτά υπάρχοντα του ΤΑΝΕΟ τα οποία σε
σύνολο διαχειρίζονται πάνω από 260 εκατοµµύρια Ευρώ, εκ των οποίων σηµαντικό µέρος παραµένει διαθέσιµο προς
επένδυση.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις µε σηµαντική δυναµική και
ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης, ώστε να τις προετοιµάσει και να τις καθοδηγήσει µε τις πλέον κατάλληλες κινήσεις
στρατηγικής για την επιτυχή άντληση των επιθυµητών κεφαλαίων.
Άγγελος Μαγκλής
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2) Νεότερες εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά. Από το 2010 ξεκινά η σταδιακή αποκλιµάκωση
της τιµής αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff)
Σύµφωνα µε δελτίο τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης έγινε ενηµέρωση της κυβερνητικής επιτροπής για τη νέα
νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία θα επέλθουν οι παρακάτω αλλαγές:
•
Η αδειοδότηση αιτήσεων για φωτοβολταϊκά θα γίνει σταδιακά, χωρίς επιµερισµό ισχύος.
•
Προβλέπεται σταδιακή αποκλιµάκωση της τιµής αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff), βάσει της ηµεροµηνίας σύνδεσης
του έργου στο Σύστηµα
•
Η σύµβαση που θα υπογράφεται µε τον ∆ΕΣΜΗΕ θα προβλέπει εξαρχής διασφαλισµένη σταθερή διατήρηση της
τιµής για διάστηµα 20 ετών.
Σύµφωνα µε την πρώτη ρύθµιση θα αδειοδοτηθούν όλες οι σχετικές αιτήσεις µε θετική γνωµοδότηση χωρίς τον
υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος, κάτι που βγάζει από την αγωνία όσους κατέθεσαν αιτήσεις µετά την 13/4/2007,
καθώς όλες οι αιτήσεις θα εγκριθούν στο σύνολο της ισχύος εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου. Προσοχή! Η
ρύθµιση αυτή δεν πρόκειται να εφαρµοστεί για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Σύµφωνα µε τη δεύτερη ρύθµιση, θα υπάρχει σταδιακή αποκλιµάκωση της τιµής αγοράς ενέργειας (feed-in-tariff),
βάσει της ηµεροµηνίας σύνδεσης του έργου στο Σύστηµα. Η ηµεροµηνία από την οποία θα ξεκινήσει η σταδιακή
αποκλιµάκωση σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων είναι το 2010 και το ποσοστό µείωσης της εγγυηµένης τιµής
εισόδου στο σύστηµα είναι 11% το έτος.
Σύµφωνα µε την τρίτη ρύθµιση το συµβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει εγγυηµένη τιµή για 20 έτη,
από 10 έτη που είναι σήµερα.
Το νοµοσχέδιο που κυοφορείται εδώ και αρκετούς µήνες και έχει υποστεί σειρά τροποποιήσεων στοχεύει να µειώσει το
κόστος αγοράς της ενέργειας από το σύστηµα, αλλά και να διατηρήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την τεχνολογία
των φωτοβολταϊκών. Σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες το νοµοσχέδιο έχει ήδη λάβει υπογραφή από τον
υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και αναµένει την υπογραφή και του υπουργού Οικονοµίας προκειµένου να κατατεθεί στη Βουλή.
Ως αναµενόµενη αντίδραση της αγοράς είναι να υπάρξει πλέον ένας επιπλέον λόγος βιασύνης των επενδυτών, που
έχουν στα χέρια τους εξαιρέσεις ή άδειες παραγωγής, να ολοκληρώσουν τις απαιτούµενες διαδικασίες (άδεια
εγκατάστασης, περιβαλλοντικά, ∆ΕΗ, ∆ΕΣΜΗΕ, Αναπτυξιακό) και να ολοκληρώσουν το συντοµότερο δυνατόν την
επένδυσή τους για να πετύχουν καλύτερη τιµή εισόδου.
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. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει αναλάβει τις διαδικασίες για 95 έργα συνολικής ισχύος 30MW εκ των οποίων
25 έχουν ήδη κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 5 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά
επιχορηγούµενα ποσά.
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
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Ενθάρρυνση επενδύσεων µικρού κόστους σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Μικρά Σχέδια
Βελτίωσης)
Προκηρύχτηκε η δράση ενθάρρυνση επενδύσεων µικρού κόστους σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (µικρά σχέδια
βελτίωσης) του προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013, που αφορά στην
ενίσχυση επενδύσεων συνολικού επιλέξιµου κόστους έως 50.000 ευρώ και είναι στοχευµένη αποκλειστικά σε
υπάρχουσες αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις, µε κύριο στόχο τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής γάλακτος ως
προς τις συνθήκες της υγιεινής της άµελξης (αντικατάσταση χειρονακτικής άµελξης µε µηχανική).
Αποδέκτες της είναι :
• Φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 60 ετών κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
• Νοµικά Πρόσωπα που έχουν νοµική µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές
τους ορίζονται στο Εµπορικό ∆ίκαιο.
Όροι και προϋποθέσεις:
1. Οι κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, για να είναι επιλέξιµες θα πρέπει να ανήκουν νόµιµα σε:
1.1. Φυσικά πρόσωπα, ηλικίας από 18 έως 60 ετών, τα οποία:
(α) είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, δηλαδή αντλούν τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατός τους από
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Κατ΄ εξαίρεση, για
τους κατοίκους της νησιωτικής χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) το ανωτέρω ελάχιστο ποσοστό
διαµορφώνεται στο 25%.
(β) υποβάλλουν Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
(γ) δεν είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενα από οποιοδήποτε ταµείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα
δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραµµα της πρόωρης συνταξιοδότησης.
(δ) έχουν λευκό ποινικό µητρώο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την
έκτιση της οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, στους υποψηφίους, κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης του
επενδυτικού τους σχεδίου, δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση
κοινοτικών κανονισµών ή εθνικής νοµοθεσίας
1.2. Νοµικά Πρόσωπα που έχουν νοµική µορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. ή ΑΣΟ του Ν.2810/2000 όπως οι έννοιές
τους ορίζονται στο Εµπορικό ∆ίκαιο.
2.

Να διαθέτουν:
2.1 άδεια λειτουργίας ή
2.2. βεβαίωση ∆ηµάρχου ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις στις οποίες χωροθετούνται οι προτεινόµενες επενδύσεις
βρίσκονται εκτός ορίου οικισµού και πράξη χαρακτηρισµού από το οικείο ∆ασαρχείο για το χώρο που είναι
εγκατεστηµένη η µονάδα

3.

Να βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της εκµετάλλευσης µέσω της βελτίωσης των οικονοµικών επιδόσεων του
τοµέα της ζωικής παραγωγής της εκµετάλλευσης, ως συνέπεια του συνόλου των προτεινόµενων επενδύσεων. Η
κατάδειξη της βελτίωσης των συνολικών επιδόσεων της εκµετάλλευσης θα γίνεται µε τη χρήση προεγκεκριµένης
µελέτης από το ΥΠΑΑΤ.

4.

Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία µε τουλάχιστον 150 αιγοπρόβατα, όπως το µέγεθος αυτό έχει
δηλωθεί στην Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του 2008 (ΟΠΕΚΕΠΕ).

5.

Οι νόµιµοι κάτοχοί τους να µην έχουν υπάρξει δικαιούχοι Σχεδίου Βελτίωσης κατά την τελευταία πενταετία πριν
την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρόν καθεστώς.

6.

Οι νόµιµοι κάτοχοί τους να µην έχουν λάβει ενίσχυση µέσα από Σχέδιο Βελτίωσης κατά την τελευταία τριετία
πριν την υποβολή της αίτησής τους για ενίσχυση από το παρόν καθεστώς.

Τι χρηµατοδοτείται:
Αναλυτικά, επιλέξιµες επενδύσεις θα είναι υποχρεωτικά η αγορά αµελκτικής µηχανής και προαιρετικά:
1. Η κατασκευή κτιρίου άµελξης και χώρου γάλακτος (ή εναλλακτικά η διαµόρφωση υπάρχοντος χώρου σε χώρο
άµελξης – χώρο γάλακτος).
2. Η αγορά µηχανών γαλουχίας αµνοεριφίων.
3. Η αγορά παγολεκάνης.
4. Η αγορά γεννήτριας.
5. Η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού παραγωγής ζωοτροφών για τις ίδιες ανάγκες της µονάδας.
6. Η αγορά και εγκατάσταση σιλό συνολικής χωρητικότητας µέχρι 40 κυβικών µέτρων.
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7.
8.
9.

Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερµοκηπιακού τύπου για ζωοτροφές.
Η κατασκευή µικρού βιολογικού καθαρισµού για το χειρισµό των υγρών αποβλήτων της µονάδας.
Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισµού άµελξης και
συντήρησης του γάλακτος.

∆εν ενισχύονται, οι επενδύσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω λίστα, οι επενδύσεις απλής
αντικατάστασης, ο ΦΠΑ, η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού και η αγορά εξοπλισµού πριν την ηµεροµηνία έγκρισης.
Η δυναµικότητα όλων των ανωτέρω επενδύσεων θα πρέπει να είναι ανάλογη της τρέχουσας δυναµικότητας της
µονάδας και προσδιορίζεται από πίνακες που έχουν επισυναφθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.
Μέσα από το παρόν πρόγραµµα, το µέγιστο ύψος των επιλέξιµων δαπανών (συνολικό επιλέξιµο κόστος) δεν µπορεί να
ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Πάνω σε αυτό το ποσό θα υπολογιστεί και η χορηγούµενη ενίσχυση.
Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιµων δαπανών.
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιµων δαπανών προσδιορίζονται:
(α) µε βάση το διαχωρισµό των επιλέξιµων προσώπων ανάµεσα σε Νέους Γεωργούς και σε λοιπά πρόσωπα.
(β) µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας των φυσικών προσώπων ή την έδρα των νοµικών προσώπων, όπως αυτή
ορίζεται στο καταστατικό τους.
Ε∆ΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Υπόλοιπη Χώρα
∆ικαιούχος

Νέος γεωργός κατά την
έννοια του
παραρτήµατος Ι
Λοιπά πρόσωπα

Μικρό Νησί του Αιγαίου
Πελάγους

75%

Περιοχές Ορεινές,
Μειονεκτικές, περιοχές
Natura 2000 και περιοχές
οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Κανονική Περιοχή

60%

50%

50%

40%

Για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους, µονίµους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαµβάνονται υπόψη τα ποσοστά που
ισχύουν στην περιοχή που πραγµατοποιείται η επένδυση.
Ο υποψήφιος µπορεί να λάβει την αίτηση υποψηφιότητας και αφού την συµπληρώσει, να την καταθέσει στην οικεία
∆/νση Γεωργίας / Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο οικείο Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τους κατοίκους των
νησιών της χώρας (εκτός Κρήτης και Εύβοιας) η κατάθεση µπορεί να γίνει και µέσω των οικείων ∆ήµων ή Κοινοτήτων.
Προς το παρόν, οι ανωτέρω Υπηρεσίες, ύστερα από στοιχειώδη έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας και
στην περίπτωση που δεν παρατηρηθούν βασικές ελλείψεις, προωθούν άµεσα τον φάκελο στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και έκδοσης απόφασης ένταξης. Σε αντίθετη
περίπτωση επιστρέφουν τον φάκελο στον υποψήφιο για συµπλήρωση των ελλείψεων και άµεση επανυποβολή.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Γνωρίζετε ότι µπορείτε να χρηµατοδοτηθείτε έως 60% για τον εκσυγχρονισµό ανακαίνιση της τουριστικής µονάδας σας;
Έως 60% επιχορήγηση µπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να εκσυγχρονίσουν – ανακαινίσουν την
τουριστική µονάδα τους. Το ποσοστό της χρηµατοδότησης εξαρτάται από την περιοχή της εγκατάστασης της µονάδας
και το µέγεθος της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου στον τοµέα του τουρισµού ενισχύονται τα παρακάτω επενδυτικά
σχέδια εκσυγχρονισµού:
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Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων:
•
Λειτουργούσες ξενοδοχειακές µονάδες, κατηγορίας τουλάχιστον 2 * πρώην Γ΄ τάξης.
•
Ξενοδοχεία που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ΄ ανώτατο όριο, χωρίς στο
διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο της προσωρινής
διακοπής της λειτουργίας τους ήταν κατηγορίας τουλάχιστον 2 *, πρώην Γ΄ τάξης.
•
Λειτουργούσες ξενοδοχειακές µονάδες κατώτερης κατηγορίας των 2*, πρώην Γ΄ τάξης σε κτίρια που
χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον
σε κατηγορία 2*, πρώην Γ΄ τάξη.
•
Ξενοδοχειακές µονάδες κατώτερης κατηγορίας των 2*, πρώην Γ΄ τάξης σε κτίρια που χαρακτηρίζονται
διατηρητέα ή παραδοσιακά, που έχουν διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για πέντε έτη κατ΄ ανώτατο
όριο, χωρίς στο διάστηµα αυτό να έχει γίνει αλλαγή στη χρήση του κτιρίου και υπό τον όρο ότι µε τον
εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία 2 *, πρώην Γ΄ τάξη.
Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων, θα πρέπει να έχει
παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης
ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του εν λόγω Νόµου ή
προηγούµενων Νόµων. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά
το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζοµένων δωµατίων ή διαµερισµάτων,
προκειµένου για ξενοδοχεία που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας ενοικιαζοµένων δωµατίων ή
διαµερισµάτων. Κατ΄ εξαίρεση ο ανωτέρω εκσυγχρονισµός ενισχύεται για τµήµατα του ξενοδοχείου που δεν
περιλαµβάνονταν στην προηγούµενη ενίσχυση.
Στα επενδυτικά προγράµµατα ολοκληρωµένης µορφής εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων περιλαµβάνονται, οι
εξής κατηγορίες επενδυτικών έργων:
Κατηγορία 1η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών της µονάδας (πυρασφάλεια,
αντικεραυνική προστασία, λοιπά έργα ασφάλειας και προστασίας των πελατών κλπ.).
Κατηγορία 2η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας πελατών και προσωπικού (αντικατάσταση επικινδύνων
για την υγεία εγκαταστάσεων κλπ., δηµιουργία εγκαταστάσεων - υποδοµών για την προστασία της υγείας κ.ά.).
Κατηγορία 3η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση ενέργειας και φυσικών πόρων (π.χ. ηλιακοί θερµοσίφωνες,
παραγωγή ηλεκτρισµού από ήπιες µορφές ενέργειας, ανακύκλωση ύδατος, γεωτρήσεις κ.λπ.).
Κατηγορία 4η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, υδάτων, εδάφους και ατµόσφαιρας καθώς
και στη φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος (βιολογικός καθαρισµός ως παράρτηµα 1, διαχείριση απορριµµάτων
κλπ.).
Κατηγορία 5η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη σύνδεση της µονάδας µε περιφερειακά εθνικά ή διεθνικά δίκτυα πληροφοριών, µε τράπεζες δεδοµένων κλπ., καθώς και επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στη διεπιχειρησιακή συνεργασία, είτε µε οµοειδείς επιχειρήσεις, είτε µε επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφορετικό είδος υπηρεσιών στο τουριστικό κοινό.
Κατηγορία 6η
Επενδυτικά έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και ατόµων µε ειδικές ανάγκες (διαµόρφωση δωµατίων,
λουτρών, κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων, τοποθέτηση ειδικών οπτικών ή ηχητικών βοηθηµάτων, τηλεφωνικών θαλάµων κλπ.).
Κατηγορία 7η
Επενδυτικά έργα που αφορούν στις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις της µονάδας, στην αντικατάσταση ή και
συµπλήρωση του εξοπλισµού (ξενοδοχειακού και αναψυχής), στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου, υπό
την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτό πραγµατοποιούνται σε µαζική κλίµακα και δεν αποτελούν απλά έργα επισκευής ή
συνήθους συντήρησης.
Επενδυτικά έργα που συνεπάγονται αύξηση του αριθµού των υφισταµένων κλινών της ξενοδοχειακής µονάδας,
δεν αποτελούν εκσυγχρονισµό της.
Επενδυτικά προγράµµατα εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που υποβάλλονται για υπαγωγή τους στις
διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου πρέπει να περιέχουν επενδυτικά έργα που εντάσσονται σε τέσσερις (4)
τουλάχιστον από τις επτά (7) κατηγορίες επενδυτικών έργων της προηγούµενης παραγράφου.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings),
τουλάχιστον Γ΄ τάξης.
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Για να ενισχυθεί επένδυση εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής τουριστικής οργανωµένης κατασκήνωσης
τουλάχιστον Γ΄ τάξης, θα πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας.
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά στη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων.
Ενισχύεται ο εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά στη δηµιουργία συµπληρωµατικών
εγκαταστάσεων µε την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων,
πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον κατηγορίας 2 αστέρων,
πρώην Γ΄τάξης , µε σκοπό την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Εκσυγχρονισµός, έργων ειδικής τουριστικής υποδοµής όπως:
i. εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
ii. εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
iii. εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
iv. εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες).
v. εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
vi. εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ως άνω µονάδες. Οι
αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, των επενδύσεων ή και προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
µίσθωσης εξοπλισµού των παραπάνω µονάδων συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. για την πλήρωση
των κατά περίπτωση προδιαγραφών
Επιλέξιµες θεωρούνται και επιχορηγούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
1. Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
2. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
3. Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
4. Η επισκευή, αποκατάσταση και µετατροπή των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες.
5. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού περιλαµβανοµένου και
του ξενοδοχειακού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, λοιπού
και ξενοδοχειακού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
6. Η αγορά και κατασκευή εγκαταστάσεων που προκύπτουν από τις κατά περίπτωση καθοριζόµενες, σύµφωνα µε την
εκάστοτε νοµοθεσία, προδιαγραφές των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.
7. Οι δαπάνες που στοχεύουν στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
8. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
9. Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού καθώς και η αγορά ηλεκτρικών
αυτοκινήτων για την µεταφορά υλικών και προσωπικού εντός της τουριστικής µονάδας.
Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να αντιστοιχούν σε
ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται µε τραπεζικό
δανεισµό.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει στον αναπτυξιακό νόµο µε επιτυχία κάποιες από τις
µεγαλύτερες επενδυτικές προτάσεις στον τοµέα του τουρισµού στην Ελλάδα, 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, 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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5) Σηµαντική διευκόλυνση στη χρηµατοδότηση για µικρές επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ
Eν µέσω της κρίσης, το υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρεί να προσφέρει µέσω νέων δράσεων του Ταµείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων τόνωση ρευστότητας για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη νέα δράση, στα δάνεια θα παρέχεται από το ΤΕΜΠΜΕ εγγύηση κεφαλαίου και επιδότηση
επιτοκίου. Τα δάνεια θα αφορούν τη χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Αναλυτικά, οι όροι είναι:
•
Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% των δανείων µέχρι ποσού 350.000 ευρώ.
•
Το δάνειο δεν µπορεί να ξεπερνά το 30% του µέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων
ετών. Επίσης, προϋπόθεση ώστε να είναι επιλέξιµες οι εταιρείες είναι η ύπαρξη κερδοφορίας προ αποσβέσεων
τα τρία τελευταία χρόνια.
•
Το ΤΕΜΠΜΕ δε θα εξασκεί ένσταση δίζησης για το εγγυηµένο µέρος του δανείου (σε περίπτωση που καταπέσει
το δάνειο, η τράπεζα δε θα στρέφεται κατά του δανειολήπτη για το εγγυηµένο µέρος του δανείου αλλά θα
λαµβάνει τα χρήµατα από το ΤΕΜΠΜΕ).
•
Για το υπόλοιπο 20% του δανείου (χωρίς την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ) η τράπεζα δε θα αναζητά περαιτέρω
εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις. Η προµήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις απευθείας
κατά την πρώτη εκταµίευση του δανείου και θα ανέρχεται στο 1% της εγγύησης.
•
Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τριετής.
•
Το επιτόκιο των δανείων θα είναι euribor µηνός +2,1 µονάδες.
•
Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών και η επιδότηση θα καταβάλλεται
στην τράπεζα ανά εξάµηνο από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου.
Η προτεινόµενη συνεργασία αφορά και υφιστάµενες εγκρίσεις κεφαλαίων κίνησης.
Τέλος, η προτεινόµενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση εµπράγµατων εγγυήσεων (προσηµειώσεις) για το ύψος του
ποσού που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.
Εντωµεταξύ λήγει στις 30 Νοεµβρίου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για επιδότηση κόστους δανεισµού δανείων
επενδυτικού χαρακτήρα, των Μικρών και πολύ Μικρών επιχειρήσεων, ∆ράση 2.10.2 - Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ".
Το συγκεκριµένο µέτρο, το οποίο υλοποιείται από την ΤΕΜΠΕ Α.Ε., αναφέρεται στην ενίσχυση για τη σύναψη
δανειακών συµβάσεων που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων (από 0-49
εργαζόµενους, υπολογισµένους σε ετήσιες µονάδες και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού να
µην υπερβαίνουν τα 10 εκατ. €).
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ενεργοποίηση των δανειακών συµβάσεων των τελικών αποδεκτών είναι η
31/12/2008.
Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη σύναψη τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που έχουν διάρκεια πάνω
από ένα έτος, είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΕ Α.Ε., έχουν συγκεκριµένη διάρκεια και λήξη και αφορούν συγκεκριµένο,
προσδιοριζόµενο στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου. ∆εν είναι επιλέξιµα δάνεια που συνδέονται µε ανάγκες
κάλυψης κεφαλαίων κίνησης και δάνεια που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανοµής ή
δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγική δραστηριότητα.
Το κατώτατο ποσό δανείου που κρίνεται επιλέξιµο είναι 10.000,00 €, ενώ το ανώτατο είναι 500.000,00 €. Το ποσοστό
εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για τις παραπάνω χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις θα ανέρχεται σε 80% επί του ύψους
αυτών.
Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί στην ονοµαστική επιβάρυνση που επιφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια
του δανείου έξι (6) µονάδες επιτοκίου.
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις Τράπεζες και από τις τράπεζες στην ΤΕΜΠΕ έως την 30/11/08.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας συνεργασίες µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δύναται να
βοηθήσει για την ετοιµασία των σχετικών αιτηµάτων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χρύσα Ξάνθη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 137, κιν. 6956 764606, e-mail: xanthi@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7

6) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών
ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό
συµµετοχής τους σε εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες.
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
- 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Πρόγραµµα Eurostars της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υποστήριξη καινοτόµων ΜΜΕ:
Λήγει την 21.11.2008 η δεύτερη προθεσµία υποβολής.
Το πρόγραµµα EUROSTARS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα καινοτοµίας το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του
οργανισµού EUREKA για χρηµατοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, προσανατολισµένης στην αγορά µε την ενεργό
συµµετοχή ΜΜΕ δραστηριοποιούµενων στον τοµέα της Ε&Α. Ο οργανισµός EUREKA ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί ένα
πανευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη των σχεδίων Ε&Α και των καινοτόµων σχεδίων που αναλαµβάνονται µε
γνώµονα την αγορά και εκπονούνται από τη βιοµηχανία, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια σε όλους τους
τοµείς.
Με ένα ευέλικτο και αποκεντρωµένο δίκτυο, το EUREKA παρέχει ταχεία πρόσβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε
δεξιότητες και εµπειρογνωµοσύνη, καθώς και στα εθνικά συστήµατα κρατικής και ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το
EUREKA, ενθαρρύνοντας και συνδράµοντας τις επιχειρήσεις προς την καινοτοµία, συµπληρώνει το 7ο πρόγραµµα
πλαίσιο επιδιώκοντας την αύξηση των επενδύσεων για την Ε&Α στο 3% του ΑΕΠ µέχρι το 2010, που αποτελεί κοινό
ευρωπαϊκό στόχο.
Το πρόγραµµα επικεντρώνεται στις δραστηριότητες Ε&Α οι οποίες αφορούν διακρατικά σχέδια µε τη συµµετοχή πολλών
ενδιαφερόµενων µερών, τα οποία συντονίζονται από ΜΜΕ µε δραστηριότητες Ε&Α, είναι όµως επίσης ανοικτά και σε
άλλους µετέχοντες (πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα, ΜΚΟ, επιχειρήσεις) και αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη µε
γνώµονα την αγορά, που στοχεύει σε εµπορικά αποτελέσµατα, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα.
Tο Eurostars θα χρηµατοδοτήσει έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. Καλύπτονται όλοι οι τεχνολογικοί τοµείς οι
οποίοι κατηγοριοποιούνται από τον EUREKA ως εξής:
ΘΕ1. Θετικές Επιστήµες, Χηµεία και Μηχανική
ΘΕ2. Ηλεκτρονική, ΤΠΕ
ΘΕ3. Βιοµηχανικές ∆ιαδικασίες, Υλικά και Μεταφορές
ΘΕ4. Βιολογικές Επιστήµες
ΘΕ5. Συστήµατα Μετρήσεων και Πρότυπα
ΘΕ6. Ενέργεια
ΘΕ7. Περιβάλλον
ΘΕ8. Τεχνολογίες Τροφίµων
ΘΕ9. Γεωργικοί και Θαλάσσιοι Πόροι
Τα έργα έχουν µέγιστη διάρκεια 3 έτη. Το προϊόν της έρευνας µέσα σε 2 έτη από την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να
κυκλοφορήσει στην αγορά.
Μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα βιοϊατρικά ή ιατρικά προϊόντα, για τα οποία τα χρονικό διάστηµα
των 2 ετών αφορά την έναρξη κλινικών δοκιµών.
Επιλέξιµοι στο πρόγραµµα Eurostars είναι όλοι οι οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ.), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
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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.
Κάθε έτος υπάρχουν κατά µέσον όρο 2 καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων, µε την επόµενη να λήγει την
21/11/08.
∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός: 100 εκ. € Ευρωπαϊκή συµµετοχή και 300 εκ. € χρηµατοδότηση από τις 22 χώρες
µέλη του δικτύου Eureka και τις 5 συνδεδεµένες µε το FP7 χώρες.
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
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Κωνσταντίνος Γάκης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6956 297080, email: gakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) Ευκαιρίες παρουσιάζει το νέο καθεστώς πτωχεύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Ο νέος πτωχευτικός νόµος καλύπτει ένα κενό δεκαετιών που ταλάνιζε την ελληνική εµπορική κοινότητα. Ένα κενό
ανάµεσα στην υγιή επιχείρηση και την υπερχρεωµένη. Το κενό της πρόσκαιρης οικονοµικής αδυναµίας. Η ιδέα της
εξυγίανσης και της διάσωσης των επιχειρήσεων είναι η κατευθυντήρια γραµµή του νέου πτωχευτικού νόµου όπως αυτή
αποτυπώνεται στο έκτο κεφάλαιο αυτού µε τις ονοµασίες :
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που φέρει την εµπορική ιδιότητα, το οποίο αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία παρούσα ή
προβλέψιµη, χωρίς να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωµών του, µπορεί να ζητήσει από το πτωχευτικό δικαστήριο
το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.
Στην αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο πρέπει να περιγράφεται µια συνολική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης
του οφειλέτη, το µέγεθος και η κοινωνική σηµασία της επιχείρησης από άποψη απασχόλησης, προτεινόµενα µέτρα
χρηµατοδότησης, καθώς και τα µέσα αντιµετώπισης της υπάρχουσας δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης.
Εφόσον λοιπόν κριθεί σκόπιµο και βάσιµο, το ∆ικαστήριο αποφασίζει το άνοιγµα της συνδιαλλαγής, ορίζοντας
µεσολαβητή, ο οποίος έχει ως αποστολή να επιτύχει τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών
που εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των απαιτήσεων κατ΄ αυτού, τη συνέχιση της δραστηριότητας
οφειλέτη και εποµένως τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και να προτείνει λύσεις για τη διάσωση
αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

ένα
του
του
και

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το δικαστήριο µπορεί να λάβει προληπτικά µέτρα που ισχύουν µέχρι την έκδοση
επικυρωτικής απόφασης ώστε να αποτραπεί κάθε επιζήµια µεταβολή για τους πιστωτές, περιουσίας του οφειλέτη.
Ειδικότερα, µπορεί να απαγορευτεί κάθε διάθεση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη ή προς αυτόν, αναστολή των
ατοµικών διώξεων των πιστωτών και διορισµός µεσεγγυούχου.
Σε περίπτωση επίτευξης συµφωνίας, µέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από την υπογραφή της, εισάγεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο προς επικύρωση και λήξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η διάρκεια ισχύος της συµφωνίας δεν µπορεί να
συνοµολογηθεί για διάστηµα πέραν των δύο ετών από την επικύρωση της. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στα
αποτελέσµατα της επικύρωσης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του οφειλέτη, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη σύναψη της συµφωνίας.
Αναστέλλεται για την ίδια περίοδο η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη και βεβαίως
αναστέλλεται για περίοδο έξι µηνών η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης
της κήρυξης της πτώχευσης. Πρέπει να αναφερθεί ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση η συµφωνία δεσµεύει µόνο τον
οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπέγραψαν.
2. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανοµή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του
οφειλέτη µετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας, µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο ρύθµισης µε σχέδιο
αναδιοργάνωσης του εβδόµου κεφαλαίου του νέου πτωχευτικού νόµου.
∆ικαίωµα να υποβάλλουν τέτοιου είδους σχέδιο έχουν: το πτωχευτικό δικαστήριο, ο οφειλέτης, συγχρόνως µε την
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αίτηση του µε την οποία ζητά να κηρυχθεί σε πτώχευση ή µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από την κήρυξη του σε
πτώχευση και ο σύνδικος.
Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει
•
πληροφόρηση ως προς την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη και ως προς τη σύγκριση της προτεινόµενης
ικανοποίησης των πιστωτών µε βάση το σχέδιο και εκείνης µε βάση την εκκαθάριση,
•
περιγραφή των µέτρων που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν την υλοποίηση της
προτεινόµενης διαµόρφωσης των δικαιωµάτων των πτωχευτικών πιστωτών,
•
εκτίµηση της περιουσιακής κατάστασης που να προσδίδει στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις αξία, µε
βάση τη συνέχιση της επιχείρησης καθώς και
•
έκθεση από εµπειρογνώµονα.
Με το σχέδιο δεν µπορεί να προταθεί µείωση που θα περιορίζει τις απαιτήσεις των πιστωτών σε ποσοστό µικρότερο του
20%.
Το πτωχευτικό δικαστήριο εφόσον δεν απορρίψει το σχέδιο καθορίζει προθεσµία για την αποδοχή του ή µη από τους
πιστωτές, όπου για την έγκριση του απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 60 %.
Το σχέδιο, µετά την αποδοχή του από τους πιστωτές υποβάλλεται προς δικαστική επικύρωση, παράγοντας δεσµευτικά
αποτελέσµατα ακόµα και για τους πιστωτές που µειοψήφησαν.
Ο οφειλέτης αναλαµβάνει λοιπόν τη διοίκηση της περιουσίας του, εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, προς το
σκοπό της εκπλήρωσης των όρων του σχεδίου.
Εποπτεία εκπλήρωσης του σχεδίου ασκεί ο σύνδικος. Στο παραπάνω πλαίσιο υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες και
εναλλακτικές επιλογές τις οποίες µπορούν να εκµεταλλευτούν οι επιχειρήσεις.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βασίλειος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563812, κιν. 6956 331106, e-mail: bdiκeoulias@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

9) Πρόσκληση του Ε.Π. Αλιεία 2007 - 2013

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ανακοίνωσε πρόσκληση στο πλαίσιο του Μέτρου 3.3: «Αλιευτικοί λιµένες,
τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια».
∆υνητικοί τελικοί δικαιούχοι του Μέτρου είναι:
το Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπηρεσίες ή Φορείς του ∆ηµοσίου ή του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ν.Π.Ι.∆. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση λιµένων
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς
και τους υδατοκαλλιεργητές, το µέτρο για τους αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις
που περιλαµβάνουν:
την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισµένα λιµάνια σύµφωνα µε το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα
µέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,
την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και δηµοπράτησης των προϊόντων
αλιείας & υδατοκαλλιέργειας,
την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων.
την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
τις εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισµού,
την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση προβλητών µε στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την
εκφόρτωση ή τη φόρτωση,
την µηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριµµάτων και µέτρα για τη µείωση των απορρίψεων,
επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών
καταφυγίων.
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Η βελτίωση των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, θα έχει ως στόχο τη βελτίωση
των παρεχοµένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις
χρησιµοποιούν. Ειδικά για τα αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον εκσυγχρονισµό των
υφισταµένων υποδοµών τις µελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές µικρών αλιευτικών καταφυγίων.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι
συγκριτική. Αρχικά θα διενεργηθεί συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από 15/10/2008 και
µέχρι 30/11/2008.
Στη συνέχεια θα διενεργείται περιοδικά συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τετράµηνο προτάσεων, µε
έναρξη του 1ου τετραµήνου την 1/12/2008 και λήξη την τελευταία µέρα του τετραµήνου.
Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης του τετραµήνου και ολοκληρώνεται, κατά κανόνα
εντός δύο µηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οµοειδείς προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου τετραµήνου
και για τις οποίες τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, κατά τον έλεγχο
πληρότητας, έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης.
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

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:
- 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

11) Τώρα το Jobical.com στο Facebook
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θέλοντας να εκµεταλλευτεί το φαινόµενο του Social Networking, συµµετέχει δυναµικά
µπαίνοντας στον κόσµο του Facebook. Οι χρήστες του Facebook µπορούν πλέον να αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες για
την καινοτόµο εφαρµογή στελέχωσης Jobical.com, συνδεόµενοι µε τον χρήστη «Jobical careerstart»! Για επιπλέον
πληροφορίες και για να συνδεθείτε, επισκεφτείτε το www.jobical.com
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Zήνα Βοζινού, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, email: vozinou@atlantisresearch.gr
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12) Νέες θέσεις εργασίας στα γραφεία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε Θεσσαλονίκη
και Πάτρα
1.

Σύµβουλο, ζητά η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Η θέση αυτή θα είναι προσανατολισµένη
στην παροχή υπηρεσιών για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το κύριο αντικείµενο των υπηρεσιών
θα είναι η Οικονοµική & Περιφερειακή Ανάπτυξη και η ∆ιεθνής Συνεργασία.
Το κατάλληλο στέλεχος θα διαθέτει 5ετή εµπειρία σε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, συνθετική ικανότητα,
ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις των έργων και θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεισφέρει στην
προώθηση της επιχείρησης µε την κατάλληλη επικοινωνία µε τους πελάτες, καθώς και να καθοδηγεί νεότερα στελέχη
στην υλοποίηση των έργων της.
Απαιτούµενα προσόντα είναι πτυχίο Πανεπιστηµίου, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισµός Η/Υ µε έµφαση τη χρήση
εργαλείων παρουσίασης όπως το MS Power Point, το MS Visio κ.ά, καλές γνώσεις οργανωτικής θεωρίας,
χρηµατοοικονοµικής και µακρο-οικονοµίας καθώς και συµπαγής εµπειρία σε σχεδιασµό & διοίκηση έργων (project
planning & management), ποσοτικές αναλύσεις και στρατηγικό σχεδιασµό του ∆ηµοσίου Τοµέα. Επιθυµητή είναι η
κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου και η πρότερη διαµονή σε χώρα του εξωτερικού ή η εργασία σε έργα διεθνούς
συνεργασίας.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας, και σηµαντικές προοπτικές ανέλιξης.
Βιογραφικά: hr@atlantisresearch.gr µε κωδικό DDD1.

2.

Σύµβουλο, ζητά η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Η θέση αυτή θα είναι προσανατολισµένη
στην παροχή υπηρεσιών για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Το κύριο αντικείµενο των υπηρεσιών
θα είναι η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και η Μεταρρύθµιση του ∆ηµοσίου Τοµέα.
Το κατάλληλο στέλεχος θα διαθέτει 5ετή εµπειρία σε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, συνθετική ικανότητα,
ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις των έργων αυτής της κατεύθυνσης και θα πρέπει να είναι σε θέση να
συνεισφέρει στην προώθηση της επιχείρησης µε την κατάλληλη επικοινωνία µε τους πελάτες καθώς και να καθοδηγεί
νεότερα στελέχη στην υλοποίηση των έργων της.
Απαιτούµενα προσόντα είναι πτυχίο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής, άριστη γνώση
Αγγλικών, χειρισµός Η/Υ µε έµφαση τη χρήση εργαλείων παρουσίασης όπως το MS Power Point, το MS Visio κ.ά, καλές
γνώσεις οργανωτικής θεωρίας, σχεδιασµού αρχιτεκτονικής / στρατηγική πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και
συµπαγής εµπειρία σε σχεδιασµό & διοίκηση έργων (project planning & management), οργανωτικό και λειτουργικό
σχεδιασµό. Επιθυµητή είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου και η πρότερη διαµονή σε χώρα του εξωτερικού ή η
εργασία σε έργα διεθνούς συνεργασίας.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας, και σηµαντικές προοπτικές ανέλιξης.
Βιογραφικά: hr@atlantisresearch.gr µε κωδικό DDD2.

3.

Junior Consultant ζητά η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Πάτρα. Απαραίτητα Προσόντα : Πτυχίο
Οικονοµικών / ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανικού, 1 χρόνο εργασιακής εµπειρίας. Επιθυµητά Προσόντα :
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Η θέση απαιτεί οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Προσφέρονται άριστες
προοπτικές ανέλιξης και δυναµικό εργασιακό περιβάλλον. Βιογραφικά: hr@atlantisresearch.gr κωδικός Π2.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Zήνα Βοζινού, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, email: vozinou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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