ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
α' 15θήµερο ∆εκεµβρίου 2008 –
ΤΕΥΧΟΣ 137
1) Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μεταποίησης & Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων ύψους 400 εκατ. Ευρώ από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ................................................................................................. 2
2) Εντός του µήνα θα ξεκινήσουν τα δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως από το ΤΕΜΠΜΕ .................................... 2
3) «e-Services» : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης.................................................................... 3
4) Έως το τέλος του έτους αναµένεται η έγκριση των αδειών και των εξαιρέσεων αδειών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση έως την 31/5/2007. ............. 3
5) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα συστήµατα των φωτοβολταϊκών πάρκων
έως 20KW παραµένουν ακόµη µία δελεαστική ευκαιρία επένδυσης................................................................. 4
6) Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων για την ίδρυση Parking από τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό Νόµο
3299/04. ............................................................................................................................................................. 5
7) “e-Consulting”: Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν µόνοι τους την
πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ............................................................................ 5
8) Πανευρωπαϊκό New Materials Forum – Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009 – ∆ικτύωση δυναµικών
εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του Tοµέα Νέων Υλικών ... 6
9) Συνάντηση Κορυφής µεταξύ Ευρωπαίων Επενδυτών και Επιχειρηµατιών στο Düsseldorf της Γερµανίας . 7
10) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών ............................................. 8
11) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο
Επίπεδο ............................................................................................................................................................. 8

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) Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μεταποίησης & Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων ύψους 400 εκατ.
Ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Υπογράφηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 2008 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων κ. Α. Κοντό το πρόγραµµα µε
κωδική ονοµασία "Μέτρο 1.2.3. α", ύψους 400 εκατ. ευρώ από το ∆' Κ.Π.Σ., στο οποίο προβλέπονται επιχορηγήσεις από
40% έως και 65% από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια, για επενδύσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό
τοµέα και πιο συγκεκριµένα στη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Προσωπικές Εταιρείες,
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.∆) µε ποσό επένδυσης ανά επιχείρηση
από 100.000 έως 15 εκατ. ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί την εξέλιξη της προκήρυξης και θα σας ενηµερώσει µε έκτακτο
ενηµερωτικό δελτίο ευθύς µόλις αυτή είναι διαθέσιµη, για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επενδυτικού σχεδίου στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων του Υπουργείου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@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

2) Εντός του µήνα θα ξεκινήσουν τα δάνεια για κεφάλαιο κινήσεως από το ΤΕΜΠΜΕ
Τη ∆ευτέρα 15 ∆εκεµβρίου 2008 αναµένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραµµα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από
το Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. για τη χορήγηση επιδοτούµενων και εγγυηµένων δανείων κεφαλαίου κινήσεως, σύµφωνα µε ανακοίνωση
του ίδιου του φορέα.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας θα παρέχει:
επιδότηση που θα καλύπτει πλήρως το επιτόκιο (προκαθορισµένο επιτόκιο Euribor + 2,1 µονάδες + 0,6 εισφορά
Ν.125/75) και
εγγύηση έως 80%, χωρίς την παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων από την επιχείρηση στην τράπεζα.
Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης µπορεί να φτάσει το 30% του µέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των
τριών τελευταίων ετών, µε ανώτατο όριο δανείου 350.000€.
Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι 3 έτη.
Η προµήθεια του Ταµείου Εγγυοδοσίας θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ.
Η κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωµα να υποβάλλει µία φορά αίτηση, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες επιχειρήσεις.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
όλων των εταιρικών µορφών, καθώς και ελεύθερους επαγγελµατίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,
που έχουν τουλάχιστον τρεις κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και τρία συνεχόµενα χρόνια κερδοφορίας,
που απασχολούν λιγότερα από 50 άτοµα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. €,
που ανήκουν σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονοµίας (το Ταµείο Εγγυοδοσίας ακολουθεί τον κανονισµό de
minimis της Ε.Ε. (1998/2006) σύµφωνα µε τον οποίο εξαιρείται η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η γεωργική
παραγωγή και κτηνοτροφία) και
είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τοµέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γεωργική παραγωγή και
κτηνοτροφία),
επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας (πλανόδιοι, περίπτερα…) και
επιχειρήσεις που η τράπεζα αξιολογεί αρνητικά ως προς τη βιωσιµότητά τους και την ικανότητά τους να αποπληρώσουν
το δάνειο λόγω επιβαρυµένων λοιπών στοιχείων (µεγάλες οφειλές, Τειρεσίας, κλπ.).
Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις, θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άτοκο τριετές
δάνειο για να το χρησιµοποιήσουν όπως αυτές κρίνουν. Θα µπορούν να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους, να
αναχρηµατοδοτήσουν υφιστάµενα δάνεια, να πληρώσουν προµηθευτές ή άλλες υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει, επίσης, να
σηµειωθεί ότι η διαδικασία υποβολής στο νέο πρόγραµµα θα γίνεται µε ηλεκτρονική αίτηση, χωρίς γραφειοκρατία και
καθυστερήσεις.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτοντας συνεργασίες µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δύναται να µεσολαβήσει
στη διαδικασία προσέγγισης της Τράπεζας, καθώς και στη συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και στην
υποβολή των σχετικών αιτήσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι 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

3) «e-Services» : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της ∆ράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών – (e-Services)» ολοκληρώθηκε στις 4/12/2008, µε την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και την κατάταξη των
ορθώς και εµπρόθεσµα υποβληθεισών προτάσεων (6110) σε Εγκεκριµένες (3103), Επιλαχούσες (2035) και Απορριφθείσες
(972).
Σηµειώνεται ότι ο τελικός αριθµός προτάσεων που δύναται να χρηµατοδοτηθεί, αντιστοιχεί σε νέο προσαυξηµένο
προϋπολογισµό ύψους 60.000.000,00 €.
Οι συγκεντρωτικοί πίνακες εγκεκριµένων, επιλαχουσών και απορριφθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της ∆ράσης
επισυνάπτονται στο site της Κοινωνίας της Πληροφορίας http://www.e-services.gov.gr/New.asp?ID=83&CategoryID=52
Επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Οι συνηµµένες καταστάσεις αποτελούν συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσµάτων, προς αρχική ενηµέρωση των
επιχειρήσεων.
Η ΚτΠ ΑΕ θα προβεί εντός των προσεχών ηµερών σε αποστολή:
αναλυτικών πινάκων εγκεκριµένου Φυσικού & Οικονοµικού αντικειµένου και αναλυτικής βαθµολογίας που αφορά
στα εγκεκριµένα έργα,
αναλυτικών πινάκων εγκεκριµένου Φυσικού & Οικονοµικού αντικειµένου και αναλυτικής βαθµολογίας που αφορά
στις επιλαχούσες επιχειρήσεις,
πινάκων µε τις αναλυτικές αιτιολογίες απόρριψης που αφορά στα απορριφθέντα έργα.
Τονίζεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης προθεσµίας (5 ηµερολογιακών ηµερών) για την υποβολή αιτηµάτων επανεξέτασης,
αποτελεί η ηµεροµηνία αποστολής της εν λόγω ενηµέρωσης από την ΚτΠ ΑΕ προς τις επιχειρήσεις.
Για τους επιτυχόντες τονίζεται ότι καταληκτική ηµεροµηνία τιµολόγησης και πλήρους εξόφλησης του τιµολογίου είναι η
31/12/08.
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) Έως το τέλος του έτους αναµένεται η έγκριση των αδειών και των εξαιρέσεων αδειών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση έως
την 31/5/2007.
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στην βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπεται δεσµευτικό
χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης των φακέλων – αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά. Πιο συγκεκριµένα το χρονοδιάγραµµα για χορήγηση άδειας παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθµούς
και για έκδοση απόφασης εξαίρεσης, προβλέπει την αξιολόγηση και εξαίρεση αντίστοιχα µέχρι :
την 31-12-2008 για όσες έχουν υποβληθεί έως και την 31-5-2007,
την 30-4-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως και 30-6-2007 και
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την 31-12-2009 για όσες έχουν υποβληθεί έως 29-02-2008.
Οι υποψήφιοι επενδυτές που αναµένουν τις άδειες και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής θα πρέπει άµεσα να κινηθούν για την
έκδοση των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου στις
προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι η έγκριση περιβαλλοντικών µελετών και οι όροι
σύνδεσης από τη ∆ΕΗ, για εξαιρέσεις και άδειες παραγωγής, ενώ ειδικά για τις άδειες παραγωγής απαιτείται και άδεια
εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, διαβάστε την περίληψη υπαγωγής στον Ν3299_04 από ΑΠΕ.
Υπενθυµίζεται ότι ο αναπτυξιακός νόµος προβλέπει ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του προϋπολογισµού του έργου, µε
τουλάχιστον 25% ίδια συµµετοχή και το υπόλοιπο ποσό από τραπεζικό δανεισµό. Οι αιτήσεις για επιχορήγηση
συνοδευόµενες από τεχνοοικονοµική µελέτη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Υπουργείο Οικονοµίας. Οι
επενδυτές πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα.
Επίσης υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το νέο σχέδιο νόµου που κατατέθηκε στη βουλή από τον Αύγουστο του 2010,
αρχίζει να µειώνεται σταδιακά η τιµή εισόδου των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο σύστηµα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (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 30 έχουν ήδη
κατατεθεί στον αναπτυξιακό και από τα 9 που έχουν αξιολογηθεί υπήρξε πλήρης επιτυχία µε υψηλά επιχορηγούµενα ποσά.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
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
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 148, κιν. 6936 114924, e-mail: kampouridou@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

5) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα συστήµατα των
φωτοβολταϊκών πάρκων έως 20KW παραµένουν ακόµη µία 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
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
∆έσποινα Καµπουρίδου 2310 531000, εσωτ. 148, κιν. 6936 114924, e-mail: kampouridou@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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6) Επιδοτήσεις Επενδυτικών Σχεδίων για την ίδρυση Parking από τον τροποποιηµένο
αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου, δίνεται επιχορήγηση έως 60% για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης
κλειστών σταθµών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον
εκείνων που επιβάλλει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.) για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που προκύπτουν
από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον γίνονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρήσεως, υπέργειων, υπόγειων ή και
πλωτών σταθµών αυτοκινήτων. Επίσης, για επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση δηµόσιας χρήσης στεγασµένων ή / και
ηµιστεγασµένων σταθµών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχηµάτων τουλάχιστον 30 θέσεων ανάλογα
µε την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως : Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική Ελλάδα, Ήπειρος και
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της
εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά
επιτυχίας. Πιο συγκεκριµένα έχει καταθέσει έως σήµερα πλήθος πολυετών επενδυτικών σχεδίων συνολικού
προϋπολογισµού άνω των 50.000.000 ευρώ µε απόλυτη επιτυχία.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων για την ίδρυση Parking σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του
νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) “e-Consulting”: Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν
µόνοι τους την πρότασή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Για πρώτη φορά µία 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 τη 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.
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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 η εµπειρία µπορεί να δώσει.
 Να αξιολογήσουν µε µια δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει.
 Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν.
 Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι
δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ).
 Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που
γράφουν για ίδια χρήση.
Αυτή τη στιγµή για τον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή
προτάσεων στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, των logistics, των ειδικών επενδυτικών προγραµµάτων, και των
πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων, αλλά υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης οποιουδήποτε επενδυτικού σχεδίου εφόσον αυτό
ζητηθεί.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο,
επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
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) Πανευρωπαϊκό New Materials Forum – Valencia (Ισπανία), 5 & 6 /3/2009 – ∆ικτύωση
δυναµικών εταιρειών και ερευνητών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς
του Tοµέα Νέων Υλικών
Αν είστε δυναµική επιχείρηση ή ερευνητική οµάδα στον τοµέα των Νέων Υλικών και αναζητείτε χρηµατοδότηση και
συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο New Materials Forum που διοργανώνεται στη Valencia (Ισπανία), στις 5
& 6 /3/2009.
Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Νέων Υλικών και ειδικότερα στις
περιοχές των:
•
Processes for industrial production of nano-materials
•
Multi-functional nano-composites for aerospace and transportation applications
•
Nano-materials and advanced materials for Construction and Habitat applications
•
Nano-materials and Nanotechnology in electronic applications
•
Nano-materials and advanced materials in Biomedical applications
•
Nano-materials and advanced materials in renewable energy applications
•
Nano-materials and advanced materials for environmental remediation applications
•
Nano-materials and advanced materials in food and package industrial sectors
•
Nano-materials and advanced materials in traditional industrial sectors
•
Nano-materials and advanced materials in the car supply sector
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:
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•
•
•
•

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), 5 & 6 /12/07
•
Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία), 28 & 29 /4/08
•
Systems for Energy Forum (Grenoble, Γαλλία), 29/5/08
•
e-Services Forum (Liverpool, Μ. Βρετανία), 3 & 4 /6/08
•
Medtech Forum, (Coimbra, Πορτογαλία), 17 & 18/6/08
•
Industrial Biotech Forum (Βρυξέλλες, Βέλγιο), 25 & 26/6/08
•
Sustainable Energy & Environment Forum (Roskilde, ∆ανία), 21 & 22 / 10/08
Εκτός από το New Materials Forum, στην ατζέντα του έργου συµπεριλαµβάνονται επίσης τα:
•
Red Biotech [Pharma] Forum, Rome (Italy), 3/2009
•
Communications & Mobile Applications Forum, (Στοκχόλµη, Σουηδία), 20 & 21 /4/09
Περισσότερες
πληροφορίες
µπορείτε
να
δείτε
στη
δικτυακή
πύλη:
http://www.eunlimited.com/events/p200253/overview.asp, 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 :
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, 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

9) Συνάντηση Κορυφής µεταξύ Ευρωπαίων Επενδυτών και Επιχειρηµατιών στο Düsseldorf της
Γερµανίας
Στις 1 & 2 ∆εκεµβρίου έλαβε χώρα, στο Düsseldorf της Γερµανίας, η δεύτερη συνάντηση «European Venture Summit» η
οποία έδωσε τη δυνατότητα σε δεκάδες επιχειρηµατίες από 3 αναπτυσσόµενους κλάδους: Βιοτεχνολογίας, Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Νέων Μορφών Ενέργειας, να έλθουν σε επαφή µε επενδυτές Επιχειρηµατικών
Κεφαλαίων Συµµετοχών (Venture Capital), στρατηγικούς εταίρους και ειδικούς συµβούλους. Στόχος της συνάντησης, ο
οποίος επετεύχθη σε σηµαντικό βαθµό, ήταν να παρουσιαστούν και να προβληθούν νέες, υψηλής τεχνολογίας και
καινοτόµες επιχειρήσεις από όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες αναζητούν στρατηγικούς επενδυτές και εταίρους.
Παράλληλα, συνεδρίες συζητήσεων πραγµατοποιήθηκαν αναφορικά µε σύγχρονα θέµατα, όπως οι προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι επενδυτές Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Συµµετοχών (Venture Capitalists) στα πλαίσια της
τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, αλλά και εξειδικευµένα θέµατα ανά κλάδο δραστηριότητας, όπως οι εξελίξεις στις
νέες µορφές ενέργειας, ο υψηλός ανταγωνισµός στον κλάδο των νέων τεχνολογιών κ.ά.
Όλες οι παρουσιάσεις των εταιρειών αξιολογήθηκαν και βαθµολογήθηκαν από κριτικές επιτροπές επενδυτών και ειδικών, οι
οποίοι ανέδειξαν τις πέντε καλύτερες παρουσιάσεις από κάθε κλάδο. Επίσης, κατά τη διάρκεια του διήµερου γεγονότος,
διεξάγονταν, παράλληλα, σύντοµης διάρκειας συναντήσεις µεταξύ των εταιρειών και των επενδυτών «ένας-προς-έναν»
(«one2one meetings»), οι οποίες επέτρεψαν την ανάπτυξη διασυνδέσεων και ενδεχόµενων µελλοντικών συνεργασιών.
Ο απολογισµός της συνάντησης κατέδειξε τη διστακτικότητα των επενδυτών εξαιτίας του σύγχρονου ασταθούς
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος και των προβλέψεων για στασιµότητα, ή ακόµη και καθοδική πορεία, των ευρωπαϊκών
οικονοµιών κατά το επόµενο έτος. Ωστόσο, κοινή οµολογία των επενδυτών, στρατηγικών εταίρων και ειδικών συµβούλων
αποτέλεσε το γεγονός ότι το δύσκολο κλίµα θα ενθαρρύνει πιο καινοτόµες και πρωτοποριακές ιδέες, καθώς, όπως τονίστηκε
επανειληµµένα, µία αξιόλογη επιχειρηµατική ιδέα πάντα βρίσκει επενδυτές πρόθυµους να τη στηρίξουν και να τη
χρηµατοδοτήσουν ανεξαρτήτως των συνθηκών του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολούθησε και συµµετείχε ενεργά στο «European Venture Summit». Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, κ. Άγγελος Μαγκλής, παρέστη ως µέλος της κριτικής επιτροπής σε παρουσιάσεις εταιρειών του κλάδου των
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ άλλα στελέχη της εταιρείας παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και
συµµετείχαν στις συνεδρίες συζητήσεων. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθεί την ατζέντα όλων των σχετικών
εκδηλώσεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και θα συµπεριλαµβάνει στο Ενηµερωτικό της, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα,
πληροφορίες για τις εκδηλώσεις αυτές.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι 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. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

10) 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

11) 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
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