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Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από
αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για
περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε το:
http://www.atlantisresearch.gr
Παρατήρηση:
•

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

•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην
ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων

•

Μπορείτε να βρείτε προγούµενα 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.

•

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.
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Νέο πρόγραµµα για την ενίσχυση των εναλλακτικών µορφών τουρισµού
Προκηρύχθηκε το µέτρο 5.3.2 «Ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας εναλλακτικών µορφών τουρισµού»,
το οποίο αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ενεργειών αξιοποίησης των
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, που ενδιαφέρουν ένα εξειδικευµένο κοινό, αναδεικνύουν τα φυσικά
κάλλη µιας περιοχής χωρίς να καταστρέφουν και παράλληλα εµπλουτίζουν το ελληνικό τουριστικό
προϊόν. Ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 6.500.000 ευρώ.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις Τουριστικών ή Ναυλοµεσιτικών Γραφείων, πλοιοκτητών
τουλάχιστον πέντε (5) επαγγελµατικών σκαφών αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις κρουαζιερόπλοιων
δυναµικότητας µέχρι 50 επιβατών, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής.
Επίσης, επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις αθλητικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τον τουρισµό ή
επιχειρήσεις που γενικά δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα µόνο µε την προϋπόθεση ότι θα
προσκοµίσουν σύµβαση συνεργασίας µε τουριστικό γραφείο το οποίο αποδεδειγµένα δραστηριοποιείται στους
τοµείς των εναλλακτικών µορφών τουρισµού ή των συνεδρίων ή βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα για την παροχή
των υπηρεσιών αυτών πριν από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Επιπλέον για τις επιλέξιµες επιχειρήσεις πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

•

Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.

•
•
•

Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κα την τριετία 2003 – 2005.
Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων από 0 - 249 άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. € ή ετήσιος συνολικός ισολογισµός που δεν
υπερβαίνει τα 43 εκ. €.

Οι επιλέξιµες δαπάνες αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ

•

Βελτίωση, εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (µέχρι ποσοστού 40%
επί του προϋπολογισµού)

•

Προµήθεια ηλεκτροµηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού

•

Αγορά ειδικού εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του εναλλακτικού τουρισµού

•

Αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστηµάτων µηχανοργάνωσης, αυτοµατοποίησης, διαχείρισης
διαδικασιών και λογισµικού για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα.

•

Αγορά τεχνογνωσίας
ΑΫΛΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (µέχρι ποσοστού 20% επί του προϋπολογισµού)

•

Ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας

•

Συµµετοχή σε “e-marketplaces”, δαπάνες σύνδεσης.

•

Ενέργειες συµµετοχής για πρώτη φορά σε εκθέσεις.

•

Παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους

•

Το κόστος εκπόνησης του Επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς και το κόστος παρακολούθησης – διοίκησης του
έργου µέχρι του ποσού των 3.000€ και 5.000€ αντίστοχα.

Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 40.000 € – 200.000 €, ο οποίος δε θα πρέπει να
ξεπερνάει τον µέσο κύκλο εργασιών της επιχείρησης κατά την τριετία 2003-2005. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 25%.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 15 µήνες από την ηµεροµηνία
ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα.
Προθεσµία υποβολής των προτάσεων στους κατά τόπους Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης ορίζεται στις
31/10/2006
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr

2) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 531000 Εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

Προκηρύχθηκε το πολυαναµενόµενο πρόγραµµα ενίσχυσης των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης, εµπορίου, παροχής
υπηρεσιών και τουρισµού µέσω των ΠΕΠ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΠ
Εγκρίθηκε η αναµενόµενη προκήρυξη των «Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης», οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στη µεταποίηση, στον τουρισµό και στους λοιπούς κλάδους του τριτογενή τοµέα.
Οι χρηµατοδοτούµενες κατηγορίες των ενισχύσεων στις ανωτέρω Θεµατικές Ενότητες που είναι επιλέξιµες για
συγχρηµατοδότηση µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο
προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000 €.
Ειδικότερα, στον τοµέα του εµπορίου θα επιχορηγηθούν το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων, πλην αυτών
που αφορούν το εµπόριο οχηµάτων και µοτοσικλετών, το χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων
και ζώντων ζώων και το χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού. Όσον αφορά τον τοµέα της παροχής
υπηρεσιών, αναµένεται θα ενισχυθούν δραστηριότητες όπως εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, τροφοδοσία
µε τρόφιµα (catering), άλλες χερσαίες µεταφορές επιβατών, οδική µεταφορά εµπορευµάτων, δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωµένων εκδροµών, δραστηριότητες παροχής τουριστικής
βοήθειας, τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες ζωής, κ.λ.π.
Επίσης για τις επιλέξιµες επιχειρήσεις πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναµό τους) από 0 50 άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.

Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000 € έως 10.000.000 € κατά
την τριετία 2003 – 2005.
Γενικά οι χρηµατοδοτούµενες κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών αφορούν την δηµιουργία, επέκταση και
εκσυγχρονισµό εγκαταστάσεων, τον εξορθολογισµό της λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη
καινοτοµιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000 € – 165.000 €, ενώ επιπλέον
προϋπολογισµός επιτρέπεται χωρίς να επιχορηγείται. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα
είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email: tsiropoulou@atlantisresearch.gr
2) Καλαµακίδης Γρηγόρης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 107, email:
kalamakidis@atlantisresearch.gr

Σηµαντική Ευκαιρία Επένδυσης σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Για Όλους
Σηµαντικά κίνητρα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων δίνει
ο νέος Νόµος (Ν.3468/06) για την προώθηση των ΑΠΕ. Οι εγκαταστάσεις Φ/Β µπορούν να αφορούν
είτε υπάρχουσες επιχειρήσεις όλων των κλάδων (π.χ. βιοµηχανίες, ξενοδοχεία, supermarkets, κτλ.),
οι οποίες τα εγκαθιστούν σε σκεπαστούς χώρους (π.χ. στάθµευσης), σε ταράτσες, ανοικτούς χώρους,
κτλ., είτε σε ιδιώτες για οποιαδήποτε έκταση γης. Συγκεκριµένα, η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας κυµαίνεται από 0.40 – 0.50 Ευρώ/kWh, ανάλογα µε το επίπεδο εγκατεστηµένης ισχύος και
την περιοχή. Σηµειώνεται ότι οι νέες τιµές είναι αυξηµένες κατά περίπου 6-7 φορές σε σχέση µε ότι
ίσχυε µέχρι σήµερα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το µέσο κόστος µίας εγκατάστασης κυµαίνεται περί τα 6.000 – 6.500 Ευρώ/kW, ενώ
για 1kW ισχύος απαιτούνται περίπου 8-10 τετρ. µέτρα και παράγονται περίπου 1.200 – 1.500 kWh/ έτος, ενώ ο

χρόνος ζωής των πάνελ κυµαίνεται γύρω στα 25 έτη. Επιπλέον οι εγκαταστάσεις έχουν ελάχιστο κόστος
συντήρησης και λειτουργίας.
Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία Φ/Β εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµη, τόσο στα πλαίσια του ισχύοντος Αναπτυξιακού
Νόµου (Ν. 3299/2004 µε υποβολή προτάσεων έως 15 Οκτωβρίου 2006) σε ποσοστό που κυµαίνεται από 3055%, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης, γεγονός που µειώνει σηµαντικά το
χρόνο απόσβεσης της επένδυσης, όσο και στον αναµενόµενο Νέο Αναπτυξιακό Νόµο. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών
µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον Αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει χωρίς επιπρόσθετο
κόστος όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Συνοπτικά, οι διαδικασίες αδειοδότησης της παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας διαφέρουν ανάλογα µε
την εγκατεστηµένη ισχύ. Έτσι:
α) Για εγκαταστάσεις έως 20kW δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Ωστόσο
απαιτείται πριν την εγκατάσταση η ενηµέρωση της ∆ΕΗ για τη θέση και την ισχύ των εγκαταστάσεων, καθώς και
η ρύθµιση των όρων σύνδεσης, καθώς αυτό επιδρά στο κόστος.
β) Για εγκαταστάσεις από 20kW έως 150kW, δεν απαιτούνται άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
Στην περίπτωση αυτή όµως απαιτείται η λήψη άδειας εξαίρεσης η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τεχνική
περιγραφή και εκδίδεται από τη ΡΑΕ εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την υποβολή σχετικής αίτησης. Επίσης για
τη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται σχετική Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), µε διαδικασίες που
απαιτούν σχετικές µελέτες και διαρκούν 3-5 µήνες.
Εξαίρεση στην προηγούµενη περίπτωση, άρα και απαίτηση για άδεια παραγωγής, υπάρχει στην περίπτωση
κορεσµού του δικτύου. Οι περιοχές αυτές θα καθορισθούν µε απόφαση της ΡΑΕ, η οποία αναµένεται µέσα στους
επόµενους 2 µήνες.
Σύµφωνα µε απόφαση της ΡΑΕ (Αρ. 136, 20/7/06), µέχρι τον προσδιορισµό των κορεσµένων περιοχών και τον
προσδιορισµό του περιορισµού απορρόφησης ισχύος σε αυτές δεν υποβάλλονται αιτήσεις για εξαίρεση λήψης
άδειας παραγωγής, για τα νησιά, συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας.
γ) Για εγκαταστάσεις άνω των 150kW, απαιτείται η λήψη άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Για
την έκδοση της άδειας παραγωγής απαιτείται αίτηση στη ΡΑΕ η οποία συνοδεύεται από Προµελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). Η αίτηση περιλαµβάνει µία αναλυτική τεχνικοοικονοµική µελέτη του έργου.
Οι σχετικές διαδικασίες απαιτούν 5-7 µήνες. Η άδεια παραγωγής ισχύει για 25 χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης
άλλων 25.
Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας εντός 15 ηµερών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου, τα περιεχόµενα της οποίας θα καθορισθούν µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για εγκαταστάσεις σε προστατευόµενες περιοχές Ramsar,
Natura 2000, εθνικούς δρυµούς και αισθητικά δάση, για τις οποίες η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης εντός 1 µηνός από την αίτηση.
Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από το ίδιο όργανο που εκδίδει την άδεια εγκατάστασης (Περιφέρεια ή ΥΠΑΝ), µετά
από αίτηση του ενδιαφερόµενου. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για 20 χρόνια και µπορεί να ανανεωθεί για άλλα 20.
Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη σύνδεση των Φ/Β σταθµών µε το δίκτυο απαιτείται σχετική µελέτη η οποία
εγκρίνεται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή (∆ΕΗ ή ∆ΕΣΜΗΕ). Η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται κατόπιν
σύναψης σύµβασης µε τον ∆ΕΣΜΗΕ η οποία ισχύει για 10 χρόνια και µπορεί να παρατείνεται για άλλα 10χρόνια,
µονοµερώς µε έγγραφη δήλωση του παραγωγού, εφόσον αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον 3 µήνες πριν από τη
λήξη της αρχικής σύµβασης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις απαιτήσεις σύνδεσης (πως, που, µε ποιο κόστος
κτλ) του Φ/Β σταθµού µε το δίκτυο.
Τέλος σηµειώνεται ότι η ΡΑΕ καταρτίζει πρόγραµµα ανάπτυξης Φ/Β σταθµών µε τιµή στόχο τα 500ΜW για το
διασυνδεδεµένο σύστηµα και 200ΜW για το ∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νήσων, κατά συνέπεια κρίνεται
σκόπιµο για τους υποψήφιους επενδυτές να προχωρήσουν άµεσα στις σχετικές διαδικασίες.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973744403, email:
stergiopoulos@atlantisresearch.gr
2) Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 108, email:
amanglis@atlantisresearch.gr
2) Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 - 6563800, email: hadjikostas@atlantisresearch.gr

Χρηµατοδότηση Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών σε Περιφέρειες της Ελλάδος
Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πληροφορικής, που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις αφορούν στη θεµατική ενότητα «Εγνατία Πληροφορική»: ∆ράσεις που προβλέπονται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και στο Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
και αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων πληροφορικής στη Βόρεια Ελλάδα .
Το Πρόγραµµα αφορά Υφιστάµενες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πληροφορικής µε έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
Oι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

•

να απασχολούν 0 - 50 εργαζόµενους (ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων
µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό τους σε περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, κατά την τελευταία πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση)

•

ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το µέσο ετήσιο σύνολο ισολογισµού τριετίας τους, να κυµαίνεται από δέκα
χιλιάδες ευρώ (10.000€) έως δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000€) ( τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για
τον υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν τις τρεις τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ’
αυτών υπάρχουν)

•

η ιδία συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%
επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Οι υφιστάµενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν µε τη
µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού και ανήκουν στις
παρακάτω κατηγορίες βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ∆ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας):
72Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες
51.84Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
52.51Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Επιλέξιµες ενέργειες:

•
•

Ενέργεια 1 Προµήθεια Εξοπλισµού: αφορά στην προµήθεια νέου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.

•
•
•
•

Ενέργεια 3 Παροχή Υπηρεσιών: περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε:

Ενέργεια 2 Προµήθεια Εφαρµογών Λογισµικού: αφορά στην προµήθεια των βασικών και συµπληρωµατικών
εφαρµογών τυποποιηµένου λογισµικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

να καταστούν λειτουργικές οι εφαρµογές λογισµικού της ενέργειας 2
να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρµογών.
Ενέργεια 4Συνδροµές: Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κατηγορίας ενέργειας µπορούν να ενταχθούν τα κόστη
των συνδροµών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες έως
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 €).
Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης µπορεί να πραγµατοποιήσει επενδυτική πρόταση µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο
από αυτό που καθορίζεται µε το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής
πρότασης δεν επιχορηγούνται.
Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η ίδια συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης
για τις Θεµατικές Ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσοστό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης: 50%
Για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ίδια
κεφάλαια και µεσοµακροπρόθεσµο Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το
µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό του είναι 25%
Οι επιλέξιµες δαπάνες ανά ενέργεια αναφέρονται αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και τα Παραρτήµατά της.
Στις επιλέξιµες δαπάνες δεν περιλαµβάνεται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών,
που επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.
Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης µεταξύ του Τελικού ∆ικαιούχου και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστηµα κρίνονται επιλέξιµες
µόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύµβαση.
∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της
ενίσχυσης στον Τελικό ∆ικαιούχο δε συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
επενδυτικής πρότασης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) ∆ηµήτρης Μπιµπίκας, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 131, email: bibikas@atlantisresearch.gr

Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη ∆ηµιουργία Ασύρµατης Ευρυζωνικής
Πρόσβασης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», µέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσφέρει νέες δυνατότητες και επιχειρηµατικές ευκαιρίες στις
ελληνικές επιχειρήσεις.
Η ∆ράση «Wireless Hotspots», έρχεται να υποστηρίξει και να ενισχύσει, µια από τις νέες και πλέον γοργά
αναπτυσσόµενες και καινοτόµες διεθνείς πρακτικές στο χώρο παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο
αυτό, επιχορηγείται η ανάπτυξη σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο σε χώρους µε σηµαντικό
αριθµό συγκέντρωσης χρηστών / επισκεπτών.
Η ∆ράση Wireless Hotspots απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που επιθυµούν να παρέχουν σε χρήστες
που κινούνται στους χώρους κάλυψής τους ευρυζωνικές υπηρεσίες ασύρµατης τοπικής πρόσβασης στο Internet.
Ιδιαίτερη συνάφεια µε τη ∆ράση, αλλά και δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικών επιχειρηµατικών οφελών εµφανίζουν οι
επιχειρήσεις µε υψηλή επισκεψιµότητα, καθώς και αυτές που διαθέτουν χώρους υποδοχής, αναµονής ή φιλοξενίας.
Επιλέξιµες να συµµετάσχουν στη ∆ράση είναι όλες οι επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι
οποίες δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική
Επικράτεια και πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω τέσσερις (4) προϋποθέσεις:
1. Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις
2. Λειτουργούν νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας
3. ∆εν έχουν λάβει άνω των 100.000€ επιχορήγηση από προγράµµατα που υλοποιούνται µε βάση το καθεστώς
επιιχορήγησης «de minimis» την τελευταία τριετία
4. Η οικονοµική τους δραστηριότητα δεν εµπίπτει στους τοµείς µεταφορών και παραγωγής, επεξεργασίας,
εµπορίας αγροτικών προϊόντων (εξαιρέσεις του καθεστώτος de minimis)
5. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας
Η υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο του A' Κύκλου της ∆ράσης «Wireless Hotspots», πραγµατοποιείται στις ακόλουθες
δύο φάσεις:
Φάση 1η: Υλοποίηση (Προετοιµασία – θέση σε λειτουργία των σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης). Μέγιστη
διάρκεια: 6 µήνες
Φάση 2η: Λειτουργία (Λειτουργία των σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης - παροχή υπηρεσιών). Ελάχιστη
διάρκεια: 12 µήνες. Μέγιστη διάρκεια έργων: 24 µήνες
Ο συνολικός προϋπολογισµός που θα διατεθεί µέσω του Β' Κύκλου της ∆ράσης, ανέρχεται στα 9.500.000 €.
• Το ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηµατοδοτηθεί, ανέρχεται στο 50% της
συνολικής δαπάνης
• Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση είναι 200.000€
• Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά πρόταση είναι 7.000€
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του
κύκλου εργασιών της τελευταίας ολοκληρωµένης διαχειριστικής χρήσης της επιχείρησης.
Για κάθε σηµείο ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης επιδοτείται:
• ο αναγκαίος ραδιο-εξοπλισµός και η απαραίτητη δικτυακή υποδοµή για την ανάπτυξη και λειτουργία του
ασύρµατου hotspot
• η ευρυζωνική σύνδεση στο Internet
επιπλέον:
• υπηρεσίες για τη διαχείριση του hotspot (διαχείριση χρηστών, έλεγχος πρόσβασης, χρέωση χρήσης κλπ.)
• web site παρουσίασης του hotspot και πλοήγησης – πρόσβασης στις υπηρεσίες του
• συνδροµές σε διάφορες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας
επικουρικά:
• δαπάνες προβολής – προώθησης του hotspot από την επιχείρηση προς το υποψήφιο πελατειακό κοινό της
Για όλες τις κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα ακόλουθα:
• Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο και βαρύνει εξολοκλήρου την επιχείρηση. Οι προτεινόµενες
δαπάνες στις υποβαλλόµενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.
• Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούµενες ενέργειες) και οικονοµικό
(παραστατικά/ πληρωµές) αντικείµενο έχει πραγµατοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του
Προγράµµατος και πριν την λήξη του έργου (εκτός των περιπτώσεων που ισχύουν αυστηρότεροι περιορισµοί
και αναλύονται στη συγκεκριµένη Κατηγορία ∆απάνης).
Οι Κατηγορίες Επιλέξιµων ∆απανών, είναι οι εξής:
1.

Κ.∆.(1): «∆απάνες Προµήθειας Εξοπλισµού Λειτουργίας του hotspot»

2.

Κ.∆.(2): «∆απάνες Λογισµικού»

3.

Κ.∆.(3): «Τηλεπικοινωνιακές ∆απάνες Συνδροµής στο Internet»

4.

Κ.∆.(4): «∆απάνες Βασικών Υπηρεσιών»

5.

Κ.∆.(5): «Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Πρόσβασης των Χρηστών στις Υπηρεσίες του Hotspot»

6.

Κ.∆.(6): «Ειδικές Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας»

7.

Κ.∆.(7): «Ενέργειες Προώθησης / Προβολής»

8.

Κ.∆.(8): «Υπηρεσίες Συµβούλων»

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) ∆ηµήτρης Μπιµπίκας, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 131, email: bibikas@atlantisresearch.gr

Ιδιαίτερα αποδοτικές κρίνονται οι επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρισµού
από Φωτοβολταϊκές Μονάδες
Η συνεχιζόµενη τους τελευταίους µήνες ενεργειακή κρίση, ανέδειξε την ανάγκη για ακόµη υψηλότερες
ενισχύσεις, σε επενδύσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Η ψήφιση του νέου νόµου (Ν.3468/06) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
αναδεικνύει σε πολύ ελκυστικές τις επενδύσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών µονάδων, σε οποιοδήποτε σηµείο
κυρίως της ηπειρωτικής επικράτειας της χώρας.
Σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο νόµο, παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές – παραγωγούς να
διοχετεύουν όλη την παραγόµενη ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστηµα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η
παρεχόµενη τιµή πώλησης της ηλιακής κιλοβατόρας ανέρχεται σε 0,40 έως 0,50 ευρώ / Kwh, ανάλογα µε την
συνολική ισχύ του συστήµατος φωτοβολταϊκών και µε την περιοχή εγκατάστασης.
Η συγκεκριµένη τιµή πώλησης είναι εγγυηµένη για είκοσι χρόνια και αναπροσαρµόζεται κάθε έτος
µε βάση το µέσο ποσοστό αναπροσαρµογής των τιµολογίων της ∆ΕΗ Α.Ε., ή εάν δεν υπάρξει, κατά
ποσοστό ίσο προς το 80% του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα Ελλάδος.
Από την άλλη πλευρά οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών συστηµάτων εγγυούνται την απόδοση των
συστηµάτων τους για είκοσι χρόνια, ενώ ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας τους είναι σχετικά απλός.
Ταυτόχρονα, τη δεδοµένη χρονική στιγµή, µέσω του αναπτυξιακού νόµου, υπάρχει η δυνατότητα
επιχορήγησης της επένδυσης µε ποσοστό από 30% έως 55%.
Επιπλέον οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι πιο απλές από ότι για άλλες
µορφές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (π.χ. ποιοτικά συστήµατα).
Με βάση τα ανωτέρω, έχει εκτιµηθεί ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων ορίζεται από 3,5 έως 6 έτη, µε εγγυηµένη απόδοση και πωλήσεις για 20 έτη.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στελεχωµένη µε έµπειρους µηχανικούς και συνεργαζόµενη µε στρατηγικούς
ειδικούς επιστήµονες – συνεργάτες είναι σε θέση να αναλάβει την διερεύνηση, την καθοδήγηση για την επίλυση
τεχνικών θεµάτων και την λήψη ενίσχυσης για τις σχεδιαζόµενες επενδύσεις λειτουργίας φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr
1) Οδυσσέας Μαρκάκης, ΜΒΑ, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 128, email: markakis@atlantisresearch.gr

Τα νέα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νέος χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων της χώρας µας, ο οποίος
καθορίζει τα νέα ποσοστά κρατικών ενισχύσεων (µε βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε πριφέρειας), όπως αυτά θα
ισχύσουν µε την εφαρµογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόµου του οποίου αναµένεται η εφαρµογή εντός του 2007.
Τα ποσοστά ενισχύσεων ανά Περιφέρεια, καθορίστηκαν ως ακολούθως:
• 40% έως 50% για ∆υτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Θεσσαλία,
Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Νησιά Βορείου Αιγαίου.
• Μέχρι 30% για Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική Μακεδονία και Αττική.
Για τις συγκεκριµένες περιοχές θα υπάρξει το 2010 επανεξέταση της εξέλιξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους και θα
ληφθεί απόφαση αν θα παραµείνουν στην κατηγορία αυτή ή θα µειωθεί το ανώτατο ποσοστό στο 20%.
• 10% έως 20% για Στερεά Ελλάδα και Νησιά Νοτίου Αιγαίου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 107, email:
kalamakidis@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβε µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου η υποβολή προτάσεων στο
“ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”, πρόγραµµα για την ενίσχυση της
ηλεκτρονικοποίησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε ποσοστό
επιχορήγησης 45% - 55%
Παράταση έλαβε το “ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ”, συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχηµένου “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”, το
οποίο αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση λειτουργιών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισµός της δηµόσιας
δαπάνης ανέρχεται στα 16.000.000,00 ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης µέχρι ποσοστού 40%.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους τοµείς της µεταποίησης, του τουρισµού, του
εµπορίου και των υπηρεσιών, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.
• Έχουν έδρα της εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας και τηρούν γ’ κατηγορίας βιβλία.
• Εµφανίζουν θετικό µέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και φόρων κα την τριετία 2003 – 2005.
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων από 15 - 250 άτοµα κατά τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Ικανοποιούν τα κριτήρια της Μικροµεσαίας Επιχείρησης (απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους,
έχουν µέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ, ή ενεργητικό µικρότερο από
43 εκατοµµύρια ευρώ).
Οι επιλέξιµες επενδυτικές ενέργειες αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Ενέργεια 1η : Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη
υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα
∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Μελέτη BPR,
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business
Intelligence Systems), Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, κ.λ.π.)
• Ενέργεια 2η : Χρήση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη υποστήριξη των επιχειρησιακών
διαδικασιών µε το µοντέλο ASP (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά
Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εγγράφων, κ.λ.π.)
• Ενέργεια 3η : Εγκατάσταση, λειτουργία και αναβάθµιση Πληροφοριακών Συστηµάτων για ολοκληρωµένη
υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Συστήµατα
∆ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM), Συστήµατα ∆ιαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HRMS), Μελέτη BPR,
Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης (MIS, EIS), Συστήµατα Επιχειρησιακής Ευφυϊας (Business
Intelligence Systems), Συστήµατα διαχείρισης εγγράφων και υποστήριξης διαδικασιών, κ.λ.π.)
Αντίστοιχα, οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού εφαρµογών, υπηρεσίες
εγκατάστασης προσαρµογής & παραµετροποίησης, ανάπτυξη ψηφιακού περιεχοµένου και αµοιβές συµβούλων.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά επενδυτική πρόταση κυµαίνεται από 100.000,00 ευρώ – 800.000,00 ευρώ, ο
οποίος δε θα πρέπει να ξεπερνάει παράλληλα το 40% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τη διαχειριστική
χρήση του 2005. Αντίστοιχα, το ποσοστό επιχορήγησης κυµαίνεται από 45% - 55% ανάλογα µε την γεωγραφική
περιοχή εγκατάσταση της επένδυσης.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 12 µήνες από την ηµεροµηνία
ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα, ενώ παράταση µπορεί να δοθεί έως και 3 µήνες.
Προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 29η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 24:00, ενώ οι
έντυποι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής τη ΓΓΒ το αργότερο
µέχρι τις 2 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.
Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σηµείωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο του Α’ & Β' Κύκλου του
προγράµµατος «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά, των οποίων «συνέχεια» αποτελεί το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» (34
ενταγµένα επενδυτικά σχέδια σε σύνολο 44 υποβαλλόµενων φακέλων υποψήφιων επενδυτικών σχεδίων, εκ
των οποίων τα 21 υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του προγράµµατος µε απόλυτα ποσοστά
επιτυχίας υποβολής), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη µεγάλη εµπειρία της στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων, βασιζόµενη στο σηµαντικό υπόβαθρο που διαθέτει σε ανθρώπινο δυναµικό.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.

Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email:
tsiropoulou@atlantisresearch.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Ελισσάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210 – 6563800, email:
charalampopoulou@atlantisresearch.gr

Ευκαιρίες µείωσης του κόστους ενέργειας στις επιχειρήσεις
Τα τελευταία χρόνια το κόστος της ενέργειας συµµετέχει σηµαντικά στο συνολικό κόστος παραγωγής των
βιοµηχανιών, αλλά και των λειτουργικών εξόδων άλλων εγκαταστάσεων (όπως Ξενοδοχεία, Νοσοκοµεία
κ.τ.λ.). Σε συνδυασµό δε µε τη συνεχιζόµενη ενεργειακή κρίση, καθιστά τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας
σε ένα από τα πλέον σηµαντικά project στη βιοµηχανία και γενικότερα στις επιχειρήσεις σήµερα.
Η εταιρεία SEMAN καινοτοµεί στη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας µε πρωτοποριακές προτάσεις, οι οποίες εµπεριέχουν
τεχνογνωσία αιχµής που έχει αναπτύξει το επιστηµονικό επιτελείο της. Η τεχνογνωσία αυτή της δίνει τη δυνατότητα
σχεδιασµού ολοκληρωµένων λύσεων αποδοτικότερης αξιοποίησης και χρήσης της ηλιακής ενέργειας.
Η SEMAN εκπονεί µια ολοκληρωµένη επιστηµονική µελέτη για τον υπολογισµό σύνθετων εξειδικευµένων λύσεων, µε βάση
τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης. Ενδεικτικά κάποιες από τις λύσεις αυτές περιλαµβάνουν
παρεµβάσεις που έχουν στόχο:
• Τη µείωση των αρµονικών ρεύµατος-τάσης, τη βελτίωση του βαθµού απόδοσης των ηλεκτρικών φορτίων, την
απόσβεση των υπερτάσεων, την αυτόµατη απόρριψη φορτίων για τον έλεγχο της µέγιστης ζήτησης.
• Τη βελτίωση του βαθµού απόδοσης των Λεβήτων-Καυστήρων και τη Συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής
ενέργειας.
Το συνολικό έργο της βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας ολοκληρώνεται εφαρµόζοντας όλες τις παραπάνω δυνατές λύσεις
που προσδιορίζονται από την επιστηµονική µελέτη. Τα αποτελέσµατα των εφαρµογών είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση
και χρήση της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε συνέπεια τη µείωση των τιµολογίων της ∆ΕΗ από 13% έως 30%
καθώς και των τιµολογίων της ∆ΕΠΑ και του κόστους αγοράς καυσίµων από 5% έως 20%.
Η SEMAN µε την τεχνογνωσία της εγγυάται τα αποτελέσµατα των ολοκληρωµένων έργων βέλτιστης διαχείρισης
ενέργειας που αναλαµβάνει, καθώς προσφέρει την αυτοχρηµατοδότηση του κύριου κόστους αυτών των έργων
µέσω της εξοικονόµησης που επιτυγχάνει κάθε µήνα στα τιµολόγια της ∆ΕΗ και στα καύσιµα. Το διάστηµα δε της
αποπληρωµής του τιµήµατος των έργων αυτών µε την αυτοχρηµατοδότηση από την εξοικονόµηση δεν ξεπερνά
συνήθως τα δυο µε τρία χρόνια.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Κωνσταντίνος Σάτσιος, Τηλ. 2310 – 676235, email: drsatsios@seman.gr
1) Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 108 email: amanglis@atlantisresearch.gr

Παράταση έλαβε µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου η υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα
προσδιορισµού της αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων
επιχειρήσεων παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού, µε ποσοστό επιχορήγησης 70%
Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα που αφορά στην ενίσχυση των ιδιωτικών µεταποιητικών επιχειρήσεων για τον προσδιορισµό της
αξιοπιστίας και της απόδοσης του ενεργειακού εξοπλισµού και ενεργειακών προϊόντων τους. .Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
προγράµµατος ανέρχεται στα 1.599.899,00 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού (µεµονωµένοι ηλιακοί συλλέκτες, ενεργητικά θερµικά
ηλιακά συστήµατα, οικοδοµικά προϊόντα κτιριακού κελύφους), για τις οποίες ισχύουν οι εξής αθροιστικά προϋποθέσεις:
- Έχουν κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις.
- Να µην έχουν πτωχεύσει, ούτε να τελούν υπό πτώχευση.
- Να διαθέτουν σε λειτουργία σύστηµα ελέγχου παραγωγής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ / EN / ISO 9001:2000.
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τις εξής:
- Προµήθεια υπηρεσιών δοκιµών (όρια δαπάνης 50% - 100%).
- ∆απάνες µεταφοράς & εγκατάστασης ενεργειακού εξοπλισµού και προϊόντων (όρια δαπάνης 0% - 5%).
- ∆απάνες απόκτησης σήµατος ποιότητας από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης (όρια δαπάνης 0% - 50%).
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 142.850,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αντιστοιχεί
στο 70% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το εν λόγω πρόγραµµα υπάγεται στον περιορισµό de minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση δεν µπορεί να λάβει
αθροιστικά επιχορήγηση πάνω από 100.000,00 ευρώ µέσα σε µια τριετία.

Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 18 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης, ενώ σε κάθε περίπτωση τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι και τις 30/06/08.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 30 Αυγούστου 2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γρηγόρης Καλαµακίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

Λήγει στις 29 Σεπτεµβρίου το πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιχειρήσεων για την
Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδος
Το πρόγραµµα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και την
τόνωση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια.
Στο πλαίσιο της ∆ράσης θα χρηµατοδοτηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε δύο κύριους άξονες:
• την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας, µέσω της
χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη υποδοµών, στο εξής και «Άξονας 1» της ∆ράσης.
• την τόνωση της ζήτησης στην περιφέρεια της Ελληνικής Επικράτειας, µέσω της επιδότησης τελικών
χρηστών ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο εξής και «Άξονας 2» της ∆ράσης
Αποδέκτες της ∆ράσης είναι:
• Επιχειρήσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών στους πολίτες και επιχειρήσεις.
• Μετά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των παραπάνω επιχειρήσεων, οι Κάτοικοι των επιλέξιµων
γεωγραφικών ζωνών και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν εντός των ζωνών αυτών.
Το έργο καλύπτει όλη τη χώρα, εκτός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας
Αττικής (περιλαµβάνονται στο έργο τα νησιά του Αργοσαρωνικού και οι περιοχές της Πελοποννήσου που
διοικητικά ανήκουν στη Νοµαρχία Πειραιώς).
Οι επιµέρους νοµοί της χώρας είναι οµαδοποιηµένοι σε 7 γεωγραφικές ζώνες, ώστε το σύνολο του έργου να
κατατµηθεί σε ισάριθµα υποέργα.
Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας που πρέπει να πληροί ένας δυνητικός Τελικός Αποδέκτης για τους σκοπούς της
∆ράσης είναι οι ακόλουθες:
1. να διαθέτει ευρεία τεχνογνωσία σε ότι αφορά τα επί µέρους γνωστικά και τεχνικά αντικείµενα του έργου.
2. να παρέχει υπό οποιαδήποτε µορφή εντός των τελευταίων τριών ετών σχετικές µε το έργο δηµόσιες
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
3. να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πάροχος δηµοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το
Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη σχετική, κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων του
νόµου αυτού, δευτερογενή νοµοθεσία της ΕΕΤΤ.
4. το άθροισµα των κύκλων εργασιών του οικονοµικού φορέα για τα τρία τελευταία έτη πρέπει να ξεπερνά
τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ.
5. να τεκµηριώνει τη δυνατότητα κάλυψης του 25% του συνολικού προϋπολογισµού της επενδυτικής
πρότασης µέσω ίδιας συµµετοχής της επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3.8 του Οδηγού
Υποβολής.
6. να τεκµηριώνει τη δυνατότητα κάλυψης του υπολοίπου της ιδιωτικής συµµετοχής µέσω εγκεκριµένων
δανείων από τράπεζες ή χρηµατοδοτικού οργανισµούς.
Στην περίπτωση κατάθεσης επενδυτικής πρότασης από ένωση οικονοµικών φορέων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις
επιλεξιµότητας οφείλουν να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα µέλη της ένωσης, µε τον ειδικότερο περιορισµό
ότι οι προϋποθέσεις (2) και (3) πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά από το Συντονιστή (Leader) της ένωσης.
Η ενίσχυση ανέρχεται µέχρι 50% των επιλέξιµων δαπανών των εγκεκριµένων προτάσεων.
Οι Επιλέξιµες ∆απάνες περιλαµβάνουν:
• Εγκατάσταση νέων υποδοµών
• Μίσθωση υποδοµών
• Προµήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών συστηµάτων υποστήριξης της λειτουργίας τους δικτύου και
των συνδροµητών
• Λοιπές δαπάνες, που δε συνδέονται άµεσα µε την εγκατάσταση και λειτουργία των υποδοµών αλλά είναι
απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της
• Προµήθεια βασικής Υπηρεσίας
• Τερµατικός Εξοπλισµός Πρόσβασης
• Τερµατικός Εξοπλισµός Υπηρεσίας (δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις)
• Εκπαίδευση

Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για την δράση είναι 210.000.000,00 ευρώ.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής πρότασης: 29η Σεπτεµβρίου 2006
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) ∆ηµήτρης Μπιµπίκας, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 131, email:
bibikas@atlantisresearch.gr

Λήγει στις 29 Σεπτεµβρίου το πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος – ∆ράση
2.7.5 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Ανοιχτή παραµένει µέχρι τις 29 Σεπτεµβρίου η υποβολή προτάσεων στο πρόγραµµα σηµαντικής οικονοµικής
ενίσχυσης των µεταποιητικών επιχειρήσεων της κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρµατος, το
οποίο στοχεύει στην οµαλή ένταξη τους στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Επιλέξιµες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν από 01/01/03, απασχολούν έως 250 άτοµα προσωπικό και
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο των 50 εκ. Ευρώ ή ετήσιο ισολογισµό µικρότερο των 42 εκ. Ευρώ.
Το εν λόγω πρόγραµµα αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για τους πολύπαθους κλάδους εντάσεως εργασίας, να
προβούν σε ενέργειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας τους, µέσα από ενέργειες, όπως:
- Προµήθεια και εγκατάσταση ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, όπως παραγωγικός εξοπλισµός, κύριος ή
βοηθητικός, εξοπλισµός κλιµατισµού – εξαερισµού και φωτισµού χώρων, συστήµατα εκσυγχρονισµού
εφοδιαστικής αλυσίδας, συστήµατα καταχώρησης – ανεύρεσης – παραλαβής και µεταφοράς προϊόντων εντός των
αποθηκευτικών χώρων.
- Προµήθεια, εξοπλισµού – λογισµικού Πληροφορικής και των απαιτούµενων περιφερειακών.
- Προµήθεια και εγκατάσταση Αυτόµατων Συστηµάτων Κοπής (CAM) και Αυτόµατων Συστηµάτων Σχεδιαστικού
Εξοπλισµού και Λογισµικού (CAD).
- ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόµενων Προϊόντων.
- Συνεργασία µε φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού για την ανάπτυξη νέων ή ανασχεδιασµό υφιστάµενων
προϊόντων.
- Συµµετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού για πρώτη φορά.
- Συνεργασία µε εµπειρογνώµονες συµβούλους, για το Σχεδιασµό Εκστρατείας προβολής / προώθησης των
προϊόντων της επιχείρησης.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους, για τη ∆ηµιουργία και Υιοθέτηση Τεχνικών
Προτύπων και Προδιαγραφών των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
- Παροχή Τεχνικής Βοήθειας από εµπειρογνώµονες συµβούλους,για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστηµάτων
∆ιασφάλισης Ποιότητας (ISO EN 9000) και Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14000 EMAS).
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να κυµαίνεται από 30.000,00 ευρώ έως
180.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Συµπληρωµατικά, το κατώτατο ποσοστό της ιδίας συµµετοχής αντιστοιχεί στο 25% ενώ το ανώτατο ποσοστό του
τραπεζικού δανεισµού στο 20%.
Η διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 12 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης ένταξης, ενώ επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την επόµενη µέρα προκήρυξης του προγράµµατος
(25/07/06).
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων
επιχειρηµατικών σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων,
σας παροτρύνουµε να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την
πλέον ολοκληρωµένη προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
1) Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 113, email:
keratidis@atlantisresearch.gr

55% επιχορήγηση σε εφηµερίδες επαρχιακού τύπου για δαπάνες
ηλεκτρονικού εξοπλισµού, λογισµικού και εξοπλισµού γραφείου – ∆ράση
2.7.4 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Οι ηµερήσιες και οι εβδοµαδιαίες εφηµερίδες της Περιφέρειας έχουν την ευκαιρία να λάβουν επιχορήγηση 55%
για δαπάνες υπολογιστικών συστηµάτων, λογισµικού, υπηρεσιών διαδικτύου, πάγιου εξοπλισµού γραφείου καθώς
και την µελέτη για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα. Οι παραπάνω ενέργειες θα
συµβάλουν στην ψηφιοποίηση –ηλεκτρονικοποίηση των λειτουργιών µιας σύγχρονης εφηµερίδας µε την χρήση
νέων εργαλείων και µεθόδων οδηγώντας εν τέλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Τύπου της
περιφέρειας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει την δυνατότητα να ετοιµάσει τον έναν άρτιο φάκελο υποβολής της πρότασης
σας στο πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος καθώς, διαθέτει σηµαντική πολύχρονη εµπειρία σε
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Αιτήσεις για συµµετοχή µπορούν να υποβάλλουν όλες οι περιφερειακές και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες που
δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια, έχουν κλείσει την διαχειριστική χρήση του 2005, πληρούν
τα κριτήρια είτε των ηµερήσιων είτε των εβδοµαδιαίων εφηµερίδων του περιφερειακού τύπου και εκδίδονται
τουλάχιστον για ένα έτος έως την έναρξη του προγράµµατος.
Οι κατηγορίες δαπανών που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω του παρόντος προγράµµατος είναι οι εξής :
1) Προµήθεια αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και λογισµικού ( H/Y, εκτυπωτές, φαξ, σύνδεση στο
διαδίκτυο, βιντεοκάµερες, λογισµικό, ανάπτυξη ιστοσελίδας στο ∆ιαδίκτυο, εφαρµογές e-business και ecommerce ),
2) Προµήθεια πάγιου εξοπλισµού (έπιπλα γραφείου, φωτιστικά, κλιµατιστικά κ.τ.λ ),
3) Εκπόνηση και υλοποίηση της µελέτης για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα.
Ο µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 20.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης
αντιστοιχεί στο 55% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Το εν λόγω πρόγραµµα υπάγεται στον περιορισµό de
minimis, σύµφωνα µε τον οποίο µια επιχείρηση δεν µπορεί να λάβει αθροιστικά επιχορήγηση πάνω από
100.000,00 ευρώ µέσα σε µια τριετία. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 3.000.000
ευρώ.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 5 µήνες από την ηµεροµηνία
έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6/10/2006.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
1) Λένα Μόκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 138, email: moka@atlantisresearch.gr

Λήγει στις 29 Σεπτεµβρίου το πρόγραµµα ενίσχυσης και επιβράβευσης των
µεταποιητικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το Εθνικό Μοντέλο
Επιχειρηµατικής Αρίστευσης – ∆ράση 3.2.2 – Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”
Λήγε στις 29 Σεπτεµβρίου το πρόγραµµα που αφορά στη βράιβευση µεταποιητικών επιχειρήσεων για την
υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης και ανάλογων άλλων διεθνών ή εθνικών
µοντέλων, ή επιχειρήσεων που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις στην εφαρµογή της Επιχειρηµατικής
Αρίστευσης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 70.000€
Το Βραβείο αποτελεί την ανώτερη κατηγορία βράβευσης και αναφέρεται στην επίδοση της επιχείρησης στα
Πεδία Αρίστευσης 1 και 2 του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αρίστευσης και στα Γενικά Αποτελέσµατα. Το
συνολικό αποτέλεσµα της αξιολόγησης προκύπτει ως το σταθµισµένο σύνολο των επιµέρους πεδίων αρίστευσης
και γενικών αποτελεσµάτων.
Β. ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 20.000€
Η ∆ιάκριση αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία βράβευσης. Σ’ αυτή την κατηγορία, η αξιολόγηση αφορά
αποκλειστικά τις επιδόσεις της επιχείρησης σε συγκεκριµένο Πεδίο Αρίστευσης σε συνδυασµό µε τα Γενικά
Αποτελέσµατα. Παράδειγµα διάκρισης µπορεί να είναι βράβευση για την αποδεδειγµένη ωριµότητα και βελτίωση
της απόδοσης στη µετά - ISO 9000 «εποχή» της επιχείρησης (∆ιάκριση Πεδίου Αρίστευσης 1) ή βράβευση για
εφαρµογή δικτυώσεων και εξειδικευµένων συστηµάτων (∆ιάκριση Πεδίου Αρίστευσης 2). Η βαθµολογία της
επιχείρησης στην περίπτωση αυτή βασίζεται στην επίδοση της µόνο στο συγκεκριµένο Πεδίο Αρίστευσης και στα
Αποτελέσµατα.
Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ: 2.500€
Η Αναγνώριση αποτελεί την τελευταία κατηγορία βράβευσης. Στην κατηγορία αυτή η επιχείρηση λαµβάνει την
αναγνώριση ότι ανήκει στις 100 καλύτερες επιχειρήσεις µετά την προ-αξιολόγηση, µεταξύ των µεταποιητικών
επιχειρήσεων που υπέβαλλαν αίτηση στα πλαίσια του συγκεκριµένου προγράµµατος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις (Παράρτηµα Ι), για τις οποίες συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

•

Έχουν ξεκινήσει τη επιχειρηµατική δραστηριότητα τους πριν από την 01/01/2003.

•

Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους µέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

•

Εφαρµόζουν ένα σύστηµα διαχείρισης της Ποιότητας τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή πρότασης στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα.

•

∆εν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

•

Έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Επιχειρήσεις που εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο αρνητικό σωρευτικό υπόλοιπο προ
αποσβέσεων και φόρων (ζηµίες) δεν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Ως 3 Βραβεία. Ένα βραβείο για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος.
ΕΘΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ: Ως 6 ∆ιακρίσεις. ∆ύο ∆ιακρίσεις για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Οι επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει άνω του 50% της µέγιστης βαθµολογίας στην
φάση της προ-αξιολόγησης και δεν θα λάβουν Βραβείο ή ∆ιάκριση και είναι εντός των πρώτων 100
επιχειρήσεων.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 29Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
1) Γιώργος Κεµεντσετσίδης Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 114, email:
kementsetsidis@atlantisresearch.gr

Παραµένει σε στάδιο προδηµοσίευσης το πρόγραµµα χρηµατοδότησης
επιχειρήσεων του Ιατρικού Κλάδου για την εγκατάσταση Εξειδικευµένων
Εφαρµογών Πληροφορικής – Μέτρ 2.6 – Ε.Π. “ΚτΠ”
Προκηρύχθηκε η προδηµοσίευση προγράµµατος ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων του ιατρικού
κλάδου, για την προµήθεια, εγκατάσταση Εξειδικευµένων Εφαρµογών Πληροφορικής, µε στόχο την
παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πρόταση µπορούν να υποβάλλουν µεµονωµένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.
Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση είναι οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι εξής
προϋποθέσεις (είτε µεµονωµένες είτε αθροιστικά ως µέλη ενώσεων):

•

∆ραστηριοποιούνται είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας ή δευτεροβάθµιας
Περίθαλψης, είτε στον τοµέα της παροχής πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων Υπηρεσιών σε
Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ, είτε στον τοµέα που λειτουργεί και δρας υποστηρικτικά ή συµπληρωµατικά σε
αυτούς (Παράρτηµα Ι).

•

Κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης έχει
κλείσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση.

•

Η επιχείρηση / κάθε µέλος της ένωσης πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισµού De Minimis.

•

Η επιχείρηση / κάθε µέλος της Ένωσης λειτουργεί νόµιµα.

Οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών περιλαµβάνουν τις εξής:

•

∆ικτύωση των φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε ∆ίκτυα ∆εδοµένων.

•

Ανάπτυξη εφαρµογών Τηλε-Ιατρικής και την Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών Υγείας.

•

∆ιάθεση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας.

•

Ανάπτυξη Συστηµάτων εξυπηρέτησης αναγκών για Ηλικιωµένους και ΑµΕΑ.

Αντίστοιχα, οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν προµήθεια εξοπλισµού, λογισµικού εφαρµογών, υπηρεσίες
εγκατάστασης των προτεινόµενων εφαρµογών πληροφορικής.
Ο ελάχιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ (ανεξαρτήτου
µεµονωµένης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων), ενώ ο µέγιστος προϋπολογισµός για τις
µεµονωµένες επιχειρήσεις ανέρχεται στα 200.000,00 ευρώ για τις µεµονωµένες επιχειρήσεις, και στο
1.000.000,00 ευρώ για την ένωση επιχειρήσεων, ενώ το ποσοστό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο
50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Το µέγιστο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στους 12 µήνες από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων υπαγωγής στο πρόγραµµα.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες από την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσ/νίκης:
1) Σάσα Τσιροπούλου, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 111, email:
tsiropoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
1) Ελισσάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210 – 6563800, email:
charalampopoulou@atlantisresearch.gr

Προκηρύχθηκε ο Γ' Κύκλος του Προγράµµατος ΠΡΑΞΕ – Φάση Β'
Ανακοινώθηκε η επικείµενη προκήρυξη του Γ’ κύκλου του προγράµµατος «ΠΡΑΞΕ – Υποστήριξη
ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών
αποτελεσµάτων. Εντοπισµός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων µε τη δηµιουργία νέων
επιχειρήσεων έντασης γνώσης (Spin off). ΦΑΣΗ B’. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ»
(www.gsrt.gr).
Σκοπός του µέτρου είναι η παροχή ενίσχυσης για τη δηµιουργία εταιρειών – Tεχνοβλαστών (spin off). Ως
τεχνοβλαστοί νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν σα στόχο την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές σε
∆ηµόσιους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
∆ικαίωµα Χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχουν υπο σύσταση επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί που θα
ιδρυθούν από:
• ∆ηµόσιους Οργανισµούς Παραγωγής Γνώσης, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
• Ερευνητές που παρήγαγαν ερευνητικά αποτελέσµατα ή και απέκτησαν τεχνογνωσία εντός ∆ηµόσιων
Οργανισµών Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% των ακαθάριστων επιλέξιµων δαπανών για τις παρακάτω κατηγορίες:
• Αρχικές Επενδύσεις (Εδαφικές εκτάσεις, Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων – Τεχνικά έργα,Μηχανήµατα –
Τεχνικές εγκαταστάσεις – Λοιπός Εξοπλισµός, Μεταφορικά µέσα, Έπιπλα, Ασώµατες ακινητοποιήσεις).
• Εξειδικευµένες Υπηρεσίες Παροχής Συµβούλων (Αµοιβές και έξοδα τρίτων).
• Γενικές ∆απάνες Εκκίνησης της επένδυσης (Αµοιβές και έξοδα προσωπικού, Παροχές τρίτων, ∆ιάφορα
έξοδα).
Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση – Τεχνοβλαστό δεν θα υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ,
και θα χορηγείται κατ’ ισοτιµία µετά την καταβολή της αντίστοιχης συµµετοχής στο κεφάλαιο του ιδιώτη επενδυτή.
Συνολικά θα διατεθούν προς χρηµατοδότηση 10.000.000 ευρώ.
Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν έως και την 23/10/2006 .
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια Ανάπτυξης
Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί ο σχεδιασµός προγραµµάτων για ενίσχυση των επιχειρήσεων χωρίς την
παρέµβαση τους, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η συµµετοχή τους και η απορρόφηση κονδυλίων, το
Υπουργείο Οικονοµίας δίνει σήµερα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να καταστρώσουν τα Πρότυπα Καινοτόµα
Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) και µέσω των φορέων τους και των συλλογικών τους οργάνων να σχεδιάσουν
προγράµµατα σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.
Η φιλοδοξία είναι τα ΠΚΣΑ να αποτελέσουν µικρά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης µέσα στο πλαίσιο της ∆’ Προγραµµατικής
Περιόδου 2007 - 2013, τα οποία θα εκφράζουν τις ανάγκες της Περιφέρειας και της Γεωγραφικής Περιοχής από την οποία
προέρχονται και θα οδηγήσουν στην ενεργό συµµετοχή των επιχειρήσεων µέσω των συλλογικών τους οργάνων, των
επιµελητηρίων και των φορέων της περιοχής.
ΠΚΣΑ µπορούν να υποβάλλουν εταιρικά σχήµατα προερχόµενα από Μειονεκτικές Περιοχές (Ορεινές, Γεωργικές, Νησιωτικές)
και Αστικές περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτήρα µητροπολιτικών κέντρων. Το περιεχόµενο των Π.Κ.Σ.Α. που θα υποβληθούν
θα πρέπει να έχει σαν κυρίαρχα στοιχεία τα παρακάτω:
• την καινοτοµία όσον αφορά τις προτεινόµενες πράξεις αλλά και τον τρόπο υλοποίησής τους,
• την επιδίωξη συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτική χρηµατοδότηση και οι
οικονοµίες κλίµακας,
• την επιδίωξη της συνεργασίας των δυνητικών εταίρων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ µε την πολύχρονη εµπειρία της στην καταγραφή των αναγκών των ΜΜΕ, στην ενίσχυση
της καινοτοµίας τους καθώς και στο σχεδιασµό της Στρατηγικής για την ενίσχυση της καινοτοµίας, της ανταγωνιστικότητας
και της επιχειρηµατικότητας σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο είναι σε θέση να βοηθήσει τους φορείς να περιγράψουν τις
ανάγκες τους και να προτείνει ενέργειες ενίσχυσης στο πλαίσιο ολοκληρωµένων δράσεων το που θα αποτελέσουν τη βάση
προτεινόµενων ΠΚΣΑ. Τέλος, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ ως µέλος εταιρικών σχηµάτων είναι σε θέση να αναλάβει την
υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και να υποστηρίξει την υλοποίηση των ΚΠΣΑ διευκολύνοντας το έργο των φορέων.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ggea.gr/globalgrants καθώς και µέσω
των εξειδικευµένων στελεχών της Ατλαντίς.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Άγγελος Μαγκλής, Msc, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: amanglis@atlantisresearch.gr
2) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Αξιοποίησης Ψηφιακών ∆εδοµένων (e –
Contentplus)
∆ηµοσιεύτηκε η προανακοίνωση της δεύτερης πρόσκλησης του πολυετούς προγράµµατος e-Contentplus
(http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm). Το πρόγραµµα στοχεύει στη
διευκόλυνση της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόµενο, τη χρήση και την εκµετάλλευσή του και στη βελτίωση της
ποιότητας του περιεχοµένου µέσω του καθορισµού µε σαφήνεια των µετα-δεδοµένων. Στόχος του προγράµµατος είναι να
αντιµετωπίσει τα πολύγλωσσα και πολυπολιτισµικά εµπόδια..
Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει κυρίως την εκµετάλλευση περιεχοµένου που η αξιοποίησή του γίνεται µε αργούς ρυθµούς.
Η δεύτερη πρόσκληση θα χρηµατοδοτήσει έργα που αφορούν:
1.Την εκµετάλλευση και αξιοποίηση γεωγραφικών δεδοµένων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στην παρούσα πρόσκληση θα
χρηµατοδοτήσει έργα τα οποία αφορούν δεδοµένα τα οποία αφορούν γεωγραφική περιγραφή του χώρου (π.χ.
ηλεκτρονικοί χάρτες) και όχι δεδοµένα τα οποία αν και έχουν γεωγραφική κατανοµή δεν περιγράφουν χωρικά
χαρακτηριστικά (π.χ. δεδοµένα που συνδέονται µε την κυκλοφοριακή κίνηση, την υγεία, κ.λ.π.).
2.Την εκµετάλλευση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριµένη πρόσκληση θα υποστηρίξει έργα τα οποία
αφορούν την αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού το οποίο χρησιµοποιείται στην επίσηµη εκπαίδευση
(υποχρεωτική, δευτεροβάθµια, κ.λ.π.)
3. Τη δηµιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες θα µπορούν να περιέχουν ψηφιοποιηµένα διάφορους
τύπους στοιχείων π.χ. κείµενα, φωτογραφίες, κ.λ.π.
Η επίσηµη δηµοσίευση της πρόσκλησης αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και η προθεσµία υποβολής
αναµένεται να είναι η 19/10/2006. Η συνολική χρηµατοδότηση που θα διατεθεί ανέρχεται σε 27,3
εκατοµµύρια ευρώ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
1) ∆ρ. Μαρία Τζήκα, Τηλ. 2310 – 531000 Εσωτ. 112, email: tzika@atlantisresearch.gr

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ
Το 15ο European Tech Investment Forum πραγµατοποιείται στις 4 & 5 ∆εκεµβρίου 2006 στη Λισσαβόνα
δίνοντας την ευκαιρία σε καινοτόµες επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
να συναντήσουν πρωτοπόρους επενδυτές και δυνητικούς στρατηγικούς συνεργάτες από όλο το κόσµο
(Venture Capital Funds, θερµοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, πανεπιστήµια, ερευνητικά ινστιτούτα,
συµβούλους κλπ), εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα κεφάλαια και τη δικτύωση για την υλοποίηση των
στρατηγικών τους στόχων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ A.E. διαθέτει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία σε venture capital finance, έχοντας αναλάβει
σηµαντικό αριθµό έργων Χρηµατοδότησης της Καινοτοµίας (Venture Capital, Business Angles, Incubators), για
λογαριασµό κοινοτικών και εθνικών φορέων. Παράλληλα, η εταιρεία µας συµµετέχει ανελλιπώς στις σηµαντικότερες
εκδηλώσεις Venture Capital σε Ελλάδα και εξωτερικό, υποστηρίζοντας καινοτοµικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς
στην αναζήτηση χρηµατοδότησης και διατηρώντας επαφή µε τα µεγαλύτερα Venture Capital Funds.
Τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι στη διάθεση των καινοτοµικών επιχειρήσεων για να τις
ενηµερώσουν για το θεσµό του Venture Capital, καθώς και για να τις υποστηρίξουν τόσο κατά το στάδιο εκπόνησης του
Επιχειρηµατικού Σχεδίου τους, όσο και κατά το στάδιο προσέλκυσης Venture Capital Funds και διαπραγµάτευσης
συνεργασίας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr
1) Στράτος Χατζηκεφαλάς, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 139, email: stratos@atlantisresearch.gr
2) Κατερίνα Καρακασίδου, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ MANAGEMENT CONSULTING
Νέα επιτυχία του τµήµατος Management Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της ∆ράσης
«Έξυπνη Μετακίνηση». Η πρόταση που επιµελήθηκε και υπέβαλλε το τµήµα Management Consulting της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., για λογαριασµό της COMPUCON A.B.E.E., ήρθε 2η σε βαθµολογία και εγκρίθηκε
λαµβάνοντας παράλληλα το δεύτερο µεγαλύτερο προϋπολογισµό (954.596 €) από τα συνολικά 6 εγκεκριµένα έργα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., πέραν της µακροχρόνιας εµπειρίας της σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, διαθέτει
την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να αναλαµβάνει µε επιτυχία προτάσεις εξειδικευµένων απαιτήσεων, όπως
αποδεικνύεται και από τη σχεδόν απόλυτη επιτυχία σε προγράµµατα που σχετίζονται µε την τεχνολογία και την
καινοτοµία.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Στράτος Χατζηκεφαλάς, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 139, email: stratos@atlantisresearch.gr
2) Κατερίνα Καρακασίδου, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ.
Με απόλυτη επιτυχία (100%) στέφθηκε η υποβολή των προτάσεων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο πλαίσιο του ΣΤ’ κύκλου του
Προγράµµατος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ κατέθεσε 9 συνολικά προτάσεις, για λογαριασµό πελατών της, οι οποίες
και εγκρίθηκαν όλες. Το συνολικό ύψος των εγκεκριµένων προϋπολογισµών των προτάσεων ανέρχεται στις 137.000 €
και όλα τα έργα θα υλοποιηθούν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ.
Το πρόγραµµα επιδοτεί κατά 50% τις δαπάνες του συµβούλου και του φορέα πιστοποίησης για το σχεδιασµό, εφαρµογή
και πιστοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, ISO
22000/ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) και ΕΛΟΤ 1801. Οι 9 εταιρείες για τις οποίες υποβλήθηκε και εγκρίθηκε πρόταση είναι: ISO
9001 – MERSER Α.Ε., ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., ∆ΡΑΓΑΝΙ∆ΗΣ – ΚΑΡΑΜΠΙ∆ΗΣ – ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Ο.Ε., ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε., Χ. ΒΑΡΙΤΗΣ – Ν. ΚΑΚΝΗΣ Ο.Ε., ΙΒΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ, ΖΟΥΜΠΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - SUPER SECURITY, SEMAC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε., Alpha Integrator, ΕΛΟΤ 1801 – SEMAC ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Μέχρι τώρα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.- ERGOGROUP A.E. έχει φτάσει τις 214 πιστοποιήσεις Συστηµάτων
∆ιαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, HACCP). Στην παρούσα φάση η ΑΤΛΑΝΤΙΣ υλοποιεί περίπου 80 έργα
εγκατάστασης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και µέχρι το τέλος του 2006 αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα µισά από
αυτά. Τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ είναι στη διάθεσή σας για επιτόπια διαγνωστική µελέτη της εταιρείας σας και για την
εξυπηρέτησή σας σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης. Σκοπός µας είναι να εγκαθιστούµε
ευέλικτα Συστήµατα ∆ιαχείρισης ιδανικά για κάθε πελάτη µας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, τα οποία να µην
επιβαρύνουν την καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας σας.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
1) Στράτος Χατζηκεφαλάς, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 139, email: stratos@atlantisresearch.gr
2) Γιώργος Κεµεντσετσίδης, Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 114, email: kementsetsidis@atlantisresearch.gr

Στελέχη και ∆ουλειές σε Όλα τα Επαγγέλµατα! Το Change2IT ανανεώθηκε
και έγινε Jobical
Αγαπητέ/ή κε/κα,
To Change2IT.com, η βραβευµένη ιστοσελίδα εύρεσης προσωπικού πληροφορικής, ανανεώνεται και γίνεται
www.Jobical.com φιλοξενώντας όλα τα επαγγέλµατα!
Το www. Jobical .com, διατηρώντας τη βάση των 16.000 στελεχών του Change2IT γίνεται πιο δυναµικό, πιο
γρήγορο, διευρύνει τη βάση των υποψηφίων του, και σας βοηθά να εντοπίσετε τα κατάλληλα στελέχη, για όλα τα
επαγγέλµατα και όλες τις ειδικότητες που αναζητάτε.
Το www. Jobical .com βελτιώνει τις υπηρεσίες που είχατε ως τώρα µε:
• Νέο σχεδιασµό
• Μεγαλύτερη ταχύτητα
• Φιλικότητα στο χρήστη
• Εύρεση επαγγελµατιών από όλους τους κλάδους !
Επισκεφτείτε το www.Jobical.com για να βρείτε τα καλύτερα στελέχη!
Υπεύθυνη Ανάπτυξης Change2IT:
1) Αλεξάνδρα Μπόζα, , Τηλ. 2310 – 531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

