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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
στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•
•

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 email 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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1) Επιτυχίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Με την τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή, ο Αναπτυξιακός νόµος 3299/2004 δέχθηκε σηµαντικές αλλαγές σε αρκετά
σηµεία του. Στην ουσία, από 1/1/2007, έλαβε χώρα µία νέα αρχή για το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα παρεχόµενα επενδυτικά
κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες ενέταξαν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις του
Αναπτυξιακού νόµου.
Συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε εκ µέρους των επιχειρήσεων-πελατών της περισσότερα από 65
επενδυτικά σχέδια στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικού προϋπολογισµού 270.000.000 €, για κάθε είδους
επενδυτικό σχέδιο, εκ των οποίων τα 30 έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές (ποσοστό επιτυχίας
100%). Τις προσεχείς ηµέρες αναµένονται οι ανακοινώσεις των αποφάσεων σηµαντικού αριθµού αξιολογήσεων, στις οποίες η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναµένει την διατήρηση του απόλυτου ποσοστού επιτυχίας της (100%).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τους επιχειρηµατίες που την εµπιστεύτηκαν και στήριξαν την
πραγµατοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων σε αυτήν.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την συσσωρευµένη εµπειρία των στελεχών της, η οποία προέρχεται από την
δραστηριοποίηση στον χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών περισσότερο των 15 ετών, θα συνεχίσει να αποτελεί πολύτιµο
αρωγό των επιχειρηµατιών στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Ο τροποποιηµένος
Αναπτυξιακός νόµος 3299/2004, µε το ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που δηµιουργεί, σε συνδυασµό µε την
τεχνογνωσία και την πείρα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία αυτών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

2) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα νέα ποσοστά
επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόµου
Αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα καθώς αίρεται µια αβεβαιότητα σχετικά µε τα ποσοστά
επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόµου που θα ισχύει από την 1/1/2007.
Η τροπολογία του Αναπτυξιακού Νόµου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Βουλή προβλέπει νέα ποσοστά
επιχορήγησης τα οποία είναι:
Επιχορήγηση ή / και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) ή επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης
απασχόλησης:
• Ζώνη Α : 20%
• Ζώνη Β : 30%
• Ζώνη Γ : 40%
Προβλέπεται επίσης η έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση επιπλέον ποσοστών ενίσχυσης - έως 10
επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες για τις µεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 για τις µικρές επιχειρήσεις - που µπορεί να
διαφοροποιούνται στις περιοχές της επικράτειας, ανάλογα µε τα είδη των επενδυτικών σχεδίων και λαµβανοµένων υπόψη
κριτηρίων ανεργίας, ΑΕΠ και γεωγραφικής θέσης.
Η ζώνη Α περιέχει τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (εκτός των βιοµηχανικών περιοχών και των νήσων αυτών που
µπαίνουν στην ζώνη Β)
Η ζώνη Γ περιέχει τους νοµούς των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας
και νήσων Βορείου Αιγαίου.
Η ζώνη Β περιέχει όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
Αναλυτικά µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις ρυθµίσεις του Νόµου µε ενσωµατωµένες τις αλλαγές της προτεινόµενης
τροπολογίας στην περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

3) Πρόσκληση σε εκδήλωση µε θέµα τις επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να διοργανώνει κύκλους συναντήσεων µε τη µορφή “business breakfast”, στα
γραφεία της στο 9ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης, µε θέµα:
«Επενδύσεις σε Παραγωγή Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα»
Στα πλαίσια των συναντήσεων αυτών παρουσιάζονται οι σηµαντικές ευκαιρίες επενδύσεων που έχουν προκύψει στο χώρο της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήµατα, µετά τη θέσπιση του Ν.3468/2006 και την τροποποίηση του
Αναπτυξιακού Νόµου. Επίσης αναλύονται τα κρίσιµα βήµατα κατά την διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων αυτών και
συζητούνται τα εµπόδια που µπορούν να προκύψουν.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν το σχετικό έντυπο συµµετοχής το οποίο βρίσκεται εδώ
Η συµµετοχή είναι δωρεάν. Τονίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: • Αναστασία Ζάχου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 200 e-mail: zachou@atlantisresearch.gr

4) Ευνοϊκό κλίµα για επενδύσεις στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ολοκληρώνεται άµεσα η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή
αναδόχου διαχειριστή Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital) για το έργο ««Α.Κ.Ε.Σ. –
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ».
Ο ιδιώτης ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη διαχείριση του «Ταµείο Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων µε σκοπό το Ψηφιακό
Άλµα» (Digital Leap Venture Capital Fund), το οποίο θα πραγµατοποιήσει στα επόµενα χρόνια επενδύσεις 100 εκ. ευρώ
σε ελληνικές ΜΜΕ που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης, αρχικής λειτουργίας ή επέκτασης και που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η κάθε επένδυση θα φτάνει το 1,5 εκ.
ευρώ και θα απαιτεί 30% ελάχιστη ιδιωτική συµµετοχή σε επιχειρηµατικά κεφάλαια.
Μέχρι σήµερα, οι επενδύσεις Venture Capital που πραγµατοποιούνταν στην Ελλάδα ήταν πολύ περιορισµένες σε σύγκριση
µε την Ε.Ε., λόγω του σηµαντικού ποσοστού κινδύνου που τις χαρακτηρίζει και παρά τις υψηλές αποδόσεις των
επιτυχηµένων επενδύσεων. Σχεδόν οι µόνες πηγές ενίσχυσης του κλάδου ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια υπήρξαν οι επιδοτήσεις
µέσω προγραµµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ως εκ τούτου, κρίνεται πλέον αναγκαία η ενίσχυση του παραπάνω τύπου
επενδύσεων κατά τα πρότυπα αντίστοιχων αγορών του εξωτερικού γεγονός που οδήγησε και στο ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής της νοοτροπίας επενδύσεων εντάσσεται και η ίδρυση µέσα στο 2007 της Νέας
Χρηµατιστηριακής Αγοράς για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, η οποία αναµένεται να προσελκύσει δυναµικές ΜΜΕ από
την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το σύνολο των οποίων θα αποτελέσει «δεξαµενή» επενδυτικών ευκαιριών για τα επόµενα
χρόνια. Η ίδρυση της Νέας Χρηµατιστηριακής Αγοράς για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις έρχεται να συµπληρώσει την ίδρυση
του Ψηφιακού Άλµατος και να αποτελέσει µία ελκυστική δυνατότητα εξόδου για δυνητικούς επενδυτές αυξάνοντας τις
επενδύσεις.
Ως εκ τούτου διαµορφώνεται στο άµεσο µέλλον ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του
κλάδου ΤΠΕ. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που επιθυµούν να προετοιµασθούν κατάλληλα για τις σηµαντικές αλλαγές
που αναµένεται να λάβουν χώρα άµεσα, διαµορφώνοντας τη στρατηγική και το Επιχειρηµατικό Σχέδιο τους, µπορούν να
απευθυνθούν στα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών :
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

5) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πολύ σύντοµα αναµένεται να
ισχύσει ο νέος Κανονισµός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας.
Η πρώτη ουσιαστική αλλαγή του κανονισµού αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας στην ΡΑΕ, όπου µε
το νέο κανονισµό θα υποβάλλονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε 2ου µήνα. (πχ 1-10 Απριλίου, 1-10 Ιουνίου κλπ). Οι αιτήσεις για
Εξαίρεση Αδειών Παραγωγής υποβάλλονται και τις λοιπές ηµεροµηνίες, εκτός από την περίπτωση των νήσων του µη
διασυνδεδεµένου δικτύου και των περιοχών του κορεσµένου δικτύου.
Για τις περιοχές των νήσων του µη διασυνδεδεµένου δικτύου και των περιοχών του κορεσµένου δικτύου αναµένεται σύντοµα η
ανακοίνωση του «περιθωρίου ισχύος» αυτών, δηλαδή πόσα MW αντιστοιχούν σε κάθε ένα νησί για τις διάφορες µορφές
ενέργειας. Για τις περιοχές αυτές θα υποβάλλονται οι αιτήσεις εξαιρέσεων αδειών παραγωγής το πρώτο δεκαήµερο κάθε
διµήνου, θα εξετάζονται και εφόσον µετά την χορήγηση των αναιρέσεων υπάρχει επιπλέον περιθώριο ισχύος θα δίνεται µε
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αδειών παραγωγής για τις µεγαλύτερες επενδύσεις.
Μια νέα ουσιαστική αλλαγή αφορά την διαδικασία τροποποίησης της άδειας παραγωγής, όπου προβλέπεται ότι δεν απαιτείται
τροποποίηση της άδειας παραγωγής σε περίπτωση που ο αδειούχος φυσικό πρόσωπο, συµµετάσχει σε νοµικό πρόσωπο µε
ποσοστό άνω του 95%. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι εάν κάποιος πληρεί την προϋπόθεση αυτή, µπορεί να καταθέσει φάκελο
στον αναπτυξιακό νόµο µε υπό σύσταση εταιρεία, στην οποία πρόκειται να έχει πάνω από 95% και πρακτικά να ιδρύσει την
εταιρεία του µόνο όταν αρχίσουν οι δαπάνες του έργου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το ίδιο για τις µικρές επενδύσεις µε εξαιρέσεις αδειών παραγωγής. Εκεί θα πρέπει για επενδύσεις άνω
των 200.000 ευρώ, να ιδρυθεί πρώτα η εταιρεία και κατόπιν να υποβληθεί αίτηση για εξαίρεση άδειας στην ΡΑΕ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.
Η ευρωπαϊκή επιτροπή προδηµοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που ακολουθούν. Η παρούσα πρόσκληση
υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ενιαίου πολυετούς
προγράµµατος για τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα του πολιτισµού για την περίοδο 2007 - 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος ή στο site http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

7) Ξεκίνησε το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ) αποτελεί το κύριο µέσο της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη και θα διαρκέσει για τη χρονική περίοδο από το 2007 µέχρι το 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα µπορείτε να δείτε τη σχετική Περίληψη και λεπτοµερές ενηµερωτικό υλικό στην
ιστοσελίδα της εταιρείας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

8) jobical.com!
Το Jobical (http://www.jobical.com) προσέλκυσε στον πρώτο ενάµιση µήνα λειτουργίας του επιπλέον 4.000 νέα βιογραφικά
στελεχών, ενώ η επισκεψιµότητά του αγγίζει τα 2.000.000 hits και τους 19.000 µοναδικούς χρήστες το µήνα!
Για τους συχνούς χρήστες της υπηρεσίας, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας (λαµβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων:
• 3-µηνη Συνδροµή: 175 €
• 6-µηνη Συνδροµή: 300 €
• Ετήσια Συνδροµή: 475 €
Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com
• Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

9) Εγνατία Πληροφορική – Τουρισµός - Μεταποίηση. Παράταση έως την 2/3/2007 για την
υποβολή προτάσεων.
Παρατείνεται έως την 2/3/07 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ενίσχυσης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.

Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr

10) Πρόσκληση του Προγράµµατος SEE-ERA-NET για τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
Tο πρόγραµµα SEE-ERA-NET στοχεύει στη δόµηση και την επέκταση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στις Χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM, Κροατία, Σερβία & Μαυροβούνιο) µε το συντονισµό και την υποστήριξη
δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ. Η παρούσα πρόσκληση είναι εστιασµένη σε τρεις θεµατικές περιοχές που επιλέχτηκαν µε βάση τις
προτεραιότητες των χωρών των ∆. Βαλκανίων. Αυτές είναι:
• Τρόφιµα, Γεωργία και Βιοτεχνολογία: “Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων από εδαφικά, δασικά και υδάτινα
περιβάλλοντα
• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών: “Έρευνα Εφαρµογών”
• Περιβάλλον: “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος”
Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν ερευνητικές οµάδες από Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα και
δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και την Τεχνολογία.

Εταιρείες που

Τα έργα που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν είναι:
• Ερευνητικά έργα στα οποία συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (η µία τουλάχιστον από τα
∆. Βαλκάνια)
• Έργα δικτύωσης στα οποία µετέχουν τουλάχιστον πέντε φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (οι δύο τουλάχιστον από τα ∆.
Βαλκάνια)
• Θερινά σχολεία στα οποία µετέχουν τουλάχιστον τρεις φορείς από τρεις διαφορετικές χώρες (η µία τουλάχιστον από τα ∆.
Βαλκάνια)
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι αυτές που σχετίζονται µε την κινητικότητα των ερευνητών. Επίσης καλύπτονται αµοιβές κυρίως

νέων ερευνητών, µικρά όργανα, αναλώσιµα, έξοδα εκτυπώσεων, έξοδα συναντήσεων και εκδηλώσεων κλπ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός είναι 20.000 €, και η χρονική διάρκεια 9 µήνες.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2007.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

11) Ξεκινάει η λειτουργία της θερµοκοιτίδας της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης
Ξεκινάει άµεσα η λειτουργία της Θερµοκοιτίδας της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ζώνης Καινοτοµίας στη
Θέρµη, και αναµένεται να φιλοξενήσει τις δυναµικότερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας της Βορείου Ελλάδας, φιλοδοξώντας
να γίνει κέντρο αριστείας και ανάπτυξης του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η νέα Θερµοκοιτίδα στεγάζεται σε γραφειακούς χώρους 800 τ.µ. συνολικά, διαθέτοντας χώρους 40-100 τ.µ. σε επιχειρήσεις, µε
σκοπό να παρέχει υψηλής προστιθέµενης αξίας υπηρεσίες και ιδανικό περιβάλλον εργασίας για την ανέλιξή τους. Οι
ενδιαφερόµενες εταιρείες που επιθυµούν να εγκατασταθούν στους χώρους της θερµοκοιτίδας και να εκµεταλλευτούν την
τεχνογνωσία της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ αποκτώντας πρόσβαση στις υπηρεσίες της, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Σύνδεσµο
Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας (+302310555877), καθώς και µε τη Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.
(+302310500451).

12) Εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας σηµείωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ στο Γ’ κύκλο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων - ΠΕΠ Τοµείς: Μεταποίηση – Τουρισµός και
στις εγκρίσεις του προγράµµατος «Ψηφιακό µέλλον».
Με απόλυτη επιτυχία (100%) στέφθηκε η υποβολή των ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στο πλαίσιο του Γ
κύκλου των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων – για λογαριασµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
της µεταποίησης και του τουρισµού. Συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ κατέθεσε συνολικά 9 προτάσεις, για λογαριασµό πελατών της,
οι οποίες και εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό ο οποίος ανέρχεται σε 2.397.315,15 ΕΥΡΩ.
Ποσοστό επιτυχίας 91,3% σηµείωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ αναφορικά µε τα επιχειρηµατικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Ψηφιακό Μέλλον». Συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ υπέβαλλε συνολικά 23 προτάσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι
21, συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 4.821.514,45 ΕΥΡΩ, επιβεβαιώνοντας τη µεγάλη εµπειρία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στην
εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών σχεδίων.
Επίσης συνεχίζεται η απόλυτη επιτυχία των εγκρίσεων στις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου Ν3299/04 σε όσες αξιολογήσεις έχουν γίνει έως σήµερα.

12) ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ "ΑΙΩΡΑ"
Ο γνωστός παιδότοπος "ΑΙΩΡΑ", καθώς αναµένεται να φύγει από το χώρο που βρίσκεται, αναζητεί:
•
παιδότοπο ή ανάλογο χώρο (± 200 τ.µ., ψηλοτάβανο, φωτεινό, ευάερο) στην κεντρική ή ανατολική Θεσσαλονίκη ή
•
επιχειρηµατία / επενδυτή για να συνάψει στρατηγική συνεργασία
Παρέχει όνοµα, µεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, τεχνογνωσία, εµπειρία, ανθρώπινο δυναµικό, πλήρη υλικοτεχνική υποδοµή,
συνέργιες µε άλλους χώρους. Παρακαλώ οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε τον κ. ∆ηµήτρη Μητσόπουλο στο 6932
321135.

13) 2ο τεύχος του Newsletter της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. "MOVING AHEAD" το οποίο
αφορά τα έργα της εταιρείας στο πλαίσιο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Science and Technology Policy
•
ITRE - Multiple Framework Service Contract on the Provision of External Expertise on Emerging Regulatory & Policy Issues
within the responsibility of the Committee for Industry, Research and Energy

Measurement of the Globalisation level of the Greek economy and the RTD activity for 1995 – 2005
Expert service provision – for the development of the National Strategic Plan for the Health Sector, for the period 2007 –
2013
•
Private Sector R&D in New Member States – the cases of Cyprus and Malta
•
Development of an exhaustive inventory on Food Quality Assurance Schemes for the EU25
•
Study on Digital Territories
•
CONSTRUST - Increasing Trust and Confidence of Consumers in the Information Society
•
Ex Post Evaluation of three natural disaster projects in Greece
•
ERAWATCH – PROTOTYPING PHASE
•
Mapping national surveys as data sources on industrial R&D investment in the EU25 – IRIM
•
“TIGERS: Identification of factors of success and failure in the development of the European IST – related national/ regional
development”
Foresight
•
European Foresight Monitoring Network
•
FORLEARN
•
EUFORIA – European Knowledge Society Foresight
•
FOREN – Regional Foresight Guide
Evaluation and Impact Assessment
•
Watching IST INnovation And knowledGe (WING) - Framework Contract for Impact Analysis
•
Quantitative and qualitative data analysis for the impact assessment of the Fifth Framework Programme (FP5)
•
SME LOT 2
•
Quantitative and qualitative data analysis for the impact assessment of the Third and Fourth Framework Programmes (FP3
and FP4)
•
Elaboration of the ex-post evaluation of the management of the National Programme for the Development of Industrial
Research
•
Elaboration of the evaluation (ex-ante)
SMEs and Innovation
•
SME – TECH Partnering: Clustering Converging Tech Transfer Projects and Innovative SMEs across regions
•
GATE2START: a ground-breaking model for the successful exploitation of research-based innovation; Bringing
entrepreneurship and market expertise at the start of applied research
•
SECURE-FORCE
Education and Training
•
COMMUNICATE – COOPERATE
•
TRACTORS
•
TRAINing Material in ORganisational KNOWledge Management for European ORganisations & Enterprises
•
TRAINing Material IN MAINtenance
•
Energy Training for European Buildings – ET4EB
•
INTETRAIN
•
Virtual Pre Incubation Accelerator – ViPIA
•
TRAIN SME
•
THE E – STUDY PLATFORM
•
I – CUBED: The Innovation and Incubation Initiative : Raising the Capacity of Business Support Providers in the
Successful Incubation and Support of High Growth Enterprises
•
Energy Training for Europe – TREN
•
PASTRE: Partnership for System Training of Regional Development Specialists
•
INNOMAT - Developing, Piloting and Disseminating an INNOvation MAnagement Training Package - is a project
funded under the Leonardo Da Vinci Programme (Phase I) and thus co-financed by the European Commission
(DG Education & Culture)
•
INNO-PRO
Information and Communication Technologies
•
Change2IT
•
Educational Support of “GoOnline” programme
•
DI.ORGANO.SI - TOOLS AND PRACTICES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT
•
Smart2eam
•
eBiz-Match
•
VIP-NET
•
Study for the Creation and Development of the Required Infrastructure of the National Observatory for SMEs
Energy, Environment and Sustainability
•
A Significant Opportunity for Investments by Companies and Individuals in Photovoltaic (PV) Systems for
Electrical Energy Production
Formulating a policy for the sustainable development of the mineral industry in Cyprus
•
Retrieval of buried hazardous wastes (Cyrpus)
•
Design and Implementation of a GIS based system of Urban Sustainability Indicators (Cyprus)
•
Provision, Installation, training, maintenance and technical support for an Air Quality forecasting software
system for Cyprus
•
Protection actions for NATURA 2000 Sites in Cyprus
•
Preparation of the Cyprus competent Authorities for the design and Implementation of a noise policy in Cyprus
•
Research Project for the assessment and calibration of the NMPB and CRTN noise mapping software in Cyprus
•
•

(Cyprus)
•
Environmental Impact Assessment and Technoeconomical Study for the Nicosia Bypass Highway
Scientific Advice
•
An assessment of risk communication and their impact on scientific advice – DG Research – Directorate C, ERA: Science and
Society, the European Commission
•
A methodological approach to monitoring and assessing scientific advice provision and impact: The Bioterrorism study
•
Risk Assessment for the Amiantos (Asbestos) Mine (Cyprus)
•
Consultant for the implementation of the action “Enhancement of entrepreneurship infrastructures” in the framework of the
Community Initiative INTERREG III A / PHARE CBC GREECE – BULGARIA which is implemented by the Chamber of Drama.
•
Consultant for the implementation of the action “STEP – Sustainable technology for resources conservation in food
manufacture” of the Community Initiative INTERREG III B MEDOC which is implemented by the Chamber of Drama
•
Consultant of Technical Support for the Regional Operational Program of Ipiros
•
Consultant of the Ex – Post Evaluation of the Strategic Plan of the Regional Operational Program of Ipiros
•
Evaluation Consultant for the Pre-accession Objectives of Cyprus
•
Public Private Partnership Consulting in Portaria Municipality
•
The Entrepreneur’s Ombudsman Office in Prefecture of Imathia
•
Strategic Analysis of the Innovation Relay Centre (IRC) Network
Vacancies
Τα παραπάνω αποτελούν τίτλους των περιεχοµένων του δηµοσίου ενηµερωτικού. Αν θέλετε να διαβάσετε
περισσότερες λεπτοµέρειες για κάποια/ ες από τις µελέτες που αναφέρονται µπορείτε να πατήσετε τον τίτλο και
να ανοίξει το ολοκληρωµένο ενηµερωτικό σε µορφή pdf.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του δηµόσιου ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το email σας στην αντίστοιχη
φόρµα εγγραφής.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τόνια ∆αµβακεράκη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 102 e-mail: damvakeraki@atlantisresearch.gr

