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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 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.
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) Καλώς Ήλθατε στο νέο µας website www.atlantisresearch.gr
Πέρα από τις αισθητικές αλλαγές σύντοµα θα γίνουν διαθέσιµες µια σειρά από online υπηρεσίες µε σκοπό την
πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.
Η ιστοσελίδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ανανεώνεται συνεχώς µε τα τελευταία νέα για ευκαιρίες χρηµατοδότησης στο
πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών. ∆είτε τις περιλήψεις των τρεχόντων
προγραµµάτων εδώ.

2) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα - Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σε 1η ∆ιεθνή Έκθεση
Ψύξης-Θέρµανσης, Συµβατικών & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, EnergyΤech,
29 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2007, ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (αρ. 23/8) στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση ΨύξηςΘέρµανσης, Συµβατικών & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας EnergyΤech, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από τις 29 Μαρτίου έως
τις 1 Απριλίου 2007, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. . Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση παρουσιάζονται
στο http://www.helexpo.gr/portal/default.aspx?lang=el-GR&loc=gr&page=421.
Έχοντας κατά τα τελευταία χρόνια εκπονήσει επιχειρηµατικά σχέδια µε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται εκτενώς και έχει ήδη συνάψει περίπου 15 συµβάσεις για την αδειοδότηση καθώς και
την εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων για επιχορήγηση από τον αναπτυξιακό νόµο. Στον
αναπτυξιακό νόµο 3299/04 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει µέχρι σήµερα καταθέσει 63 επενδυτικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισµού άνω των 250.000.000 Ευρώ. Έχουν µέχρι σήµερα αξιολογηθεί και εγκριθεί 31 από τα παραπάνω
επενδυτικά σχέδια πελατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, µε ποσοστό επιτυχίας 100%.
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
• Αναστασία Ζάχου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 200, email: zachou@atlantisresearch.gr

3) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εξελίξεις στο χώρο των
αδειοδοτήσεων
•

Υπογράφηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης ∆ηµήτρη Σιούφα η απόφαση για τον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.). Κάποιες από τις βασικές ρυθµίσεις, που διαφοροποιούνται σε σχέση µε το υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο για
την έκδοση της Άδειας Παραγωγής, είναι:
α) Εισάγεται νέο καθεστώς υποβολής αιτήσεων, δηλαδή «κύκλος υποβολής αιτήσεων». Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε δύο
µήνες από την πρώτη έως και τη δέκατη ηµέρα του πρώτου µήνα κάθε διµήνου µε εκκίνηση από το δεύτερο µήνα κάθε
ηµερολογιακού έτους. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σε κάθε κύκλο, όπου απαιτείται αξιολογούνται συγκριτικά. Αιτήσεις
εξαιρέσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στην ΡΑΕ και εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων.
β) Σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος, δίδεται προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων για
εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής, προκειµένου να διευκολυνθούν οι µικροί παραγωγοί και να
ευνοηθεί η διάσπαρτη παραγωγή.
γ) Προκειµένου να διασφαλισθεί η ίση µεταχείριση των επενδυτών σε περιοχές µε περιορισµένη δυνατότητα απορρόφησης
ισχύος, γίνεται επιµερισµός της συνολικής ισχύος που αναφέρεται στις υποβαλλόµενες αιτήσεις που πληρούν τις κατά νόµο
απαιτούµενες προϋποθέσεις, εφόσον η συνολική αυτή ισχύς υπερβαίνει το περιθώριο ισχύος που ανακοινώνεται µε
απόφαση της Ρ.Α.Ε.

•

Με την ενεργοποίηση του νέου κανονισµού αναµένεται η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από
εισήγηση του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και γνώµη της Ρ.Α.Ε., για τον επιµερισµό της ισχύος των 200
MWpeak στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε βάση τις δυνατότητες του κάθε
Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος. Αµέσως µετά την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για
εξαιρέσεις αδειών παραγωγής στα νησιά. Σηµειώνεται ότι στα νησιά ο κύκλος υποβολής αιτήσεων θα ισχύει και για τις
εξαιρέσεις αδειών.

•

Επίσης αναµένεται η από την Ρ.Α.Ε. η κατάρτιση της α΄ φάσης του προγράµµατος ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3468/06. Στο πρόγραµµα αυτό αναµένεται κατ’ αρχήν ένας γεωγραφικός επιµερισµός
της ισχύος των 500Mwpeak του ηπειρωτικού δικτύου.

•

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ έως την 15η Μαρτίου 2007, είχαν κατατεθεί πάνω από
600 αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής από Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 70Mwpeak περίπου. Από αυτές έχουν
εγκριθεί λίγο πάνω από τις µισές. Επίσης έχουν κατατεθεί πάνω από 60 αιτήσεις αδειών συνολικής ισχύος 180Mwpeak
περίπου εκ των οποίων τα 110MWpeak στην Πελοπόννησο.

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 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές 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
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210-6363800 email: ntrivas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

4) Ενηµερωτική εκδήλωση στα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα µε τη συµµετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αργαλαστή Πηλίου
Τη ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2007 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα "∆ήµητρα" (ΚΕΓΕ) Αργαλαστής Πηλίου πραγµατοποιήθηκε
Ενηµερωτική Εκδήλωση στα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα:
•
Αναπτυξιακός Νόµος
•
Τουρισµός
•
Αγροτική Ανάπτυξη
•
Φωτοβολταϊκά
•
Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.pilio.net

5) Αδηµονεί η αγορά για την ενεργοποίηση του τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου
3299/04.
Έχουν περάσει πάνω από 5 µήνες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του νόµου 3299/04 και 3
µήνες από την ψήφιση της τροπολογίας του, αλλά ακόµη δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επιχειρηµατικών
σχεδίων στις διατάξεις του, καθώς αναµένονται οι υπουργικές αποφάσεις που θα ενεργοποιούν τον Νόµο και θα προσδιορίζουν
επακριβώς και το ύψος των επιχορηγήσεων ανάλογα µε το είδος των επενδυτικών σχεδίων, την περιοχή και το µέγεθος της
επιχείρησης. Έτσι, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που αναβάλουν τις επενδύσεις που είχαν προγραµµατισµένες να υλοποιήσουν.
Εν τω µεταξύ ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν το 2006 µε τις διατάξεις του νόµου,
µετά και από την σχετική οδηγία για την αντιµετώπιση αυτών µε βάση τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η βάσιµη προσδοκία για ανακοίνωση της ενεργοποίησης του νόµου το αργότερο εντός του
Απριλίου 2007. Οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να προετοιµάζονται από τώρα καθώς το θεσµικό πλαίσιο και οι κανονιστικές
αποφάσεις υπάρχουν και δεν αναµένονται ουσιαστικές αλλαγές. Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. έχοντας µεγάλη πείρα στην
εκπόνηση των απαιτούµενων τεχνοοικονοµικών µελετών και την συµπλήρωση των σχετικών φακέλων για την υποβολή των
επιχειρηµατικών σχεδίων στις διατάξεις του αναπτυξιακού, αναλαµβάνει την προετοιµασία των φακέλων από τώρα, ώστε αυτοί
να κατατεθούν το συντοµότερο δυνατόν για την ταχύτερη δυνατή έκδοση της έγκρισης επιλεξιµότητας και την έναρξη των
δαπανών. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι από τις 60 περίπου επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν από την Ατλαντίς Συµβουλευτική
Α.Ε. στα πλαίσια του αναπτυξιακού έως το 2006 δεν υπήρξε ακόµη κάποια απόρριψη.
Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των επιχορηγήσεων αλλά και τις συνολικότερες διατάξεις του Αναπτυξιακού νόµου µπορείτε να
δείτε στην περίληψη του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Για πιο εξειδικευµένες πληροφορίες για επενδυτικά σχέδια στις
κατηγορίες του τουρισµού, της µεταποίησης, των logistics, της αγροτικής παραγωγής, και άλλων µπορείτε να βρείτε στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα παρεχόµενα
επενδυτικά κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις
του Αναπτυξιακού νόµου.
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, 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:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

6) Πρόγραµµα κατάρτισης εργαζοµένων
Το ΚΕΚ Ένδυση, συµµετέχων εταίρος του έργου της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ∆ΥΣΗ µε τίτλο «∆ίκτυο προσαρµογής και αναδιάρθρωσης του
συστήµατος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης», στα πλαίσια της ∆ράσης 4 «Συµβατικές και ηλεκτρονικές
εφαρµογές Σ.Ε.Κ. για τον έλεγχο εγκυρότητας και λειτουργικότητας του προτεινόµενου συστήµατος Σ.Ε.Κ.» και µε την
υποστήριξη του συντονιστή εταίρου ΣΕΠΕΕ, διοργανώνει 8 πρόγραµµα κατάρτισης εργαζοµένων του κλάδου ένδυσης,
διάρκειας 45 ωρών το καθένα.
Τα 4 προγράµµατα θα υλοποιηθούν στους χώρους του ΚΕΚ ΕΝ∆ΥΣΗ, στην Θεσσαλονίκη, µε τη µορφή της συµβατικής
κατάρτισης.
Τα υπόλοιπα 4 προγράµµατα θα είναι εξ' αποστάσεως. Σε αυτά οι 14 ώρες (3 συναντήσεις) θα γίνουν στο ΚΕΚ και οι
υπόλοιπες από το χώρο που επιθυµούν οι καταρτιζόµενοι (εργασία, σπίτι) µε υλικό που θα δοθεί στους καταρτιζόµενους (έντυπο
ή ηλεκτρονικό).
Οι καταρτιζόµενοι θα αµειφθούν µε το ποσό των 3,52 ευρώ µικτό ανά ώρα κατάρτισης.
Τα προγράµµατα θα υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζοµένων, στην περίοδο από τα µέσα Μαρτίου έως το
τέλος Ιουνίου. Η διάρκεια του κάθε προγράµµατος είναι περίπου ένας µήνας (3 ηµέρες την εβδοµάδα). Οι τελικές ηµεροµηνίες
των προγραµµάτων θα καθοριστούν µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώσεων συµµετοχής.
Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία για τα προγράµµατα. Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε το ταχύτερο δυνατό για το
ενδιαφέρον σας συµπληρώνοντας τη δήλωση. Κάθε επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε όσα προγράµµατα επιθυµεί, όχι όµως
µε τους ίδιους εργαζόµενους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ LOGISTICS
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
- Εισαγωγή στην έννοια «Logistics» επιχείρησης
- Οργάνωση Αποθήκης
- ∆ιαχείριση Αποθεµάτων
- Total Quality Management
- Global Logistics
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
- Κατά προτίµηση απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
- Εργασιακή εµπειρία σε τµήµα Logisitcs
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
- Πρόγνωση Μόδας
- Μοντέλο Ανάπτυξης νέων Προϊόντων
- Οργάνωση συλλογής
- Σχεδιασµός προϊόντων συλλογής - Τεχνική Ανάλυση - Προδιαγραφές
- Προβολή Συλλογής και Αποφάσεις Παραγωγής
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
- Κατά προτίµηση απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα fashion design
- Απόφοιτοι ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλων αδιαβάθµητων σχολών µε κατεύθυνση σε θέµατα fashion design
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
- Ποιότητα και Έλεγχος Ποιότητας
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων (Ίνες - Νήµατα, Υφάσµατα, Ενδύµατα)
- Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες Υφασµάτων - Μέθοδοι προσδιορισµού
- Χηµικές Ιδιότητες Υφασµάτων - Μέθοδοι Προσδιορισµού
- Χρωµατοµετρικοί Ποιοτικοί έλεγχοι
- Έλεγχος της ∆ιαδικασίας Παραγωγής Υφασµάτων και Ενδυµάτων

- Νεότερες Τεχνολογικές Εξελίξεις
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
- Κατά προτίµηση απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατεύθυνσης κλωστοϋφαντουργίας, σχεδιασµού και παραγωγής
ενδυµάτων ή
- Αλλων σχολών µηχανικών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οικονοµικών σχολών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: MERCHANDISER
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
- Εισαγωγή -Τοποθέτηση προϊόντων
- Πωλήσεις στο κατάστηµα
- Μέθοδοι παρουσίασης
- Στοκάρισµα των προϊόντων
- Merchandise Management
- Οι τέσσερις Φάσεις της διαδικασίας αγοράς
- Η προαγοραστική Πορεία
- Τοποθεσία του καταστήµατος
- Η ανάπτυξη µιας στρατηγικής marketing
- Οργάνωση του χώρου και Συστήµατα Ελέγχου του χώρου
- ∆ηµιουργώντας µια Επιπρόσθετη Αγορά / Κανόνες της Ενστικτώδους Αγοράς
ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:
- Κατά προτίµηση απόφοιτοι σχολών κατεύθυνσης ∆ιοίκησης επιχειρήσεων ή
- Μάρκετινγκ µε εµπειρία στον τοµέα των πωλήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες :
ΚΕΚ ΕΝ∆ΥΣΗ, κα Κρηµνιανιώτου Σωτηρία (τηλ: 2310 551615), e-mail: ep-endysi@greekfashion.gr
ώρες 09:00 εως 17:00 καθηµερινά ή µε τα γραφεία του ΣΕΠΕΕ (τηλ: 2310 257075) αρµόδια κα Καρρά Παναγιώτα.

7) Υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για Έρευνα στον Τοµέα της Ασφάλειας - Έργο
SECURE-FORCE
Το έργο SECURE-FORCE έχει ως στόχο την υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους στο 7ο Πρόγραµµα
Πλαίσιο στον τοµέα της ασφάλειας. Πρόκειται για ένα έργο του 6ου ΠΠ, µε συνολικό προϋπολογισµό 1.637.705 ευρώ, που
υλοποιείται από 23 ευρωπαίους εταίρους µε συντονιστή την ALMA Consulting Group. Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. είναι
υπεύθυνη για τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα.
Βασικές
-

δράσεις του έργου είναι:
η καταγραφή των αναγκών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα ασφάλειας σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης
η διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων
η δηµιουργία βάσης δεδοµένων στην ιστοσελίδα του έργου µε προτεινόµενα ερευνητικά έργα στον τοµέα ασφάλειας,
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
η ένταξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (www.secure-force.eu) ή να επικοινωνήσετε
µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

8) Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω τεχνολογικών Κλινικών
H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συµµετείχε στη δράση «Μεταφορά Τεχνολογίας µέσω τεχνολογικών Κλινικών» που
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία από το ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του προγράµµατος «Innovative Actions in Central Macedonia” της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριµένη δράση επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν παράδειγµα καλής
πρακτικής (best practice case study) µεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ανάπτυξης συνεργασιών µεταξύ
επιχειρήσεων και φορέων παροχής καινοτόµων τεχνολογικών υπηρεσιών και ανέδειξε την περιφέρειά µας ως µία από τις
Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που καινοτοµούν.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση
http://ec.europa.eu:80/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/studies_a_en.cfm?nmenu=5

9) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή
Εντός του 2007 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του
τριτογενούς τοµέα, δηλαδή, στις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη σχεδιάζεται να αφορά σε συνολικό Προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 200Μ € για επενδυτικά σχέδια ύψους
10.000,00 € έως 200.000,00 €, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://emporio.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

10) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ στη µεταποίηση, τον τουρισµό και τον
τριτογενή τοµέα µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II για τους δήµους Περάµατος,
Κοµοτηνής και Ηρακλείου
Προσεχώς αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται εντός των επιλεγµένων ανά πρόγραµµα περιοχών, στις θεµατικές ενότητες Μεταποίηση,
Εµπόριο - Παροχή Υπηρεσιών και κατά περίπτωση στον Τουρισµό.
To πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό της
παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτοµίας, τη χρήση παραγωγικών µεθόδων
φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Ενισχύονται οι υφιστάµενες και οι υπό ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και του
τριτογενή τοµέα (για τον ∆ήµο Ηρακλείου και οι επιχειρήσεις τουρισµού) µε:
• µέσο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού τριετίας από 20.000 € - 10.000.000 €
• 0 – 50 εργαζόµενους
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα οριστούν µε βάση συγκεκριµένους Κωδικούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (βάσει κωδικών
ΣΤΑΚΟ∆ 2003
Χρηµατοδοτείται το 50% του προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια ύψους 10.000 έως 200.000 Ευρώ, µε ελάχιστη ίδια
συµµετοχή 25%.
Οι σχεδιαζόµενες ενέργειες προς ενίσχυση θα είναι:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»
1. ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης
2. Εξορθολογισµός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης
3. Μετεγκατάσταση µεταποιητικών µονάδων
4. Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας
5. Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
6. ∆ηµιουργία εργαστηρίου εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας
7. Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία
8. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
9. Ενσωµάτωση αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
1. Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών µορφών τουρισµού, INFOKIOSK, πολυµέσα κ.λπ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ»
∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών

Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν στο σχετικό site του προγράµµατος http://urban.ependyseis.gr.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
- Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

11) Νέος Κανόνας De Minimis - Αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί
βάσει του De Minimis σε µικροµεσαία επιχείρηση στα 200.000 € ανά τριετία (από 100.000 €
που ήταν)
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ εφαρµογής του νέου καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων "ήσσονος σηµασίας" (de minimis) εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του νέου κανονισµού, η εφαρµογή του οποίου άρχισε από την 1/1/2007 και θα ισχύσει έως τις
31/12/2013, οι εθνικές αρχές των κρατών-µελών δεν υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν προς έγκριση στην Ε.Ε. ενισχύσεις
έως του ποσού των 200.000 € που χορηγούν στις επιχειρήσεις για χρονικό διάστηµα τριών ετών (ο προηγούµενος κανονισµός
όριζε το ποσό στα 100.000 €). Σηµειώνεται ότι ο διπλασιασµός του ποσού των ενισχύσεων "ήσσονος σηµασίας" αποτελούσε
χρόνιο αίτηµα µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, αφού είναι οι κατεξοχήν λήπτες αυτού του είδους ενισχύσεων.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr

12) Χρηµατοδοτική ενίσχυση οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω για τη δηµιουργία νέων και
βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το πρόγραµµα που αναµένεται σύντοµα να προκηρυχθεί, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της
επιχειρηµατικότητας Οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και
βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: οι Έλληνες γονείς µε τρία τέκνα και άνω, οι οποίοι είναι άνεργοι, µισθωτοί ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2006 µέχρι και την
12/03/2007,ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι ο εξοπλισµός, η διαµόρφωση χώρου, και οι άϋλες δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση µε τη
προβολή και προώθηση της Επιχείρησης καθώς και την υποβολή του φακέλου και τη στήριξη της υλοποίησης της επένδυσης.
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140.000€. Κατώτατο όριο για
όλες τις περιπτώσεις 30.000€. Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα εγκριθούν, εφ’ όσον κάνουν χρήση δανείου θα δύναται να
τύχουν εγγύησης µέσω του ΤΕΜΠΜΕ.
Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis).
Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηµατικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιµες από την Προδηµοσίευση του
Προγράµµατος 12/03/2007.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

13) 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. 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
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

14) Σηµαντικό το ενδιαφέρον των ερευνητών για υποστήριξη στο πλαίσιο GATE2START
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου Ενηµερωτικού Σεµιναρίου «Gate2Start – Ενηµερωτικό Σεµινάριο: Μετατρέποντας την
Εφαρµοσµένη Έρευνα σε Καινοτοµία – Φάση 1» ξεκίνησε η υποστήριξη των ερευνητών στο στάδιο της προσωπικής
προγύµνασης.
Κατά το στάδιο της προσωπικής προγύµνασης παρέχεται εξειδικευµένη υποστήριξη σε ερευνητές µε ιδέες εφαρµοσµένης
έρευνας σε πρώιµο στάδιο, οι οποίοι επιθυµούν να τις µετατρέψουν σε πετυχηµένες καινοτοµίες για την αγορά και την
κοινωνία. Ειδικότερα σκοπός είναι η παροχή προσωπικής προγύµνασης και συµβουλευτικής υποστήριξης σε ερευνητές /
οργανισµούς κατά τη διάρκεια ιδιωτικών συναντήσεων µε ειδικούς, µε σκοπό τη διαµόρφωση της ιδέας τους µέσω της
πιλοτικής εφαρµογής των εργαλείων του Gate2Start, ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας της καινοτοµίας.
Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 10 συναντήσεις µε ερευνητές επιδιώκοντας την εισαγωγή τους στις απαιτήσεις
των επενδυτών και των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της περίληψης και παρουσίασης της ερευνητικής ιδέας, την αξιολόγηση της
εµπορικής και επιχειρηµατικής προοπτικής της ιδέας κλπ. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν σηµαντικό ενδιαφέρον για το
Gate2Start και τα εργαλεία του, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως µέσο βελτίωσης µίας δυνητικής πρότασης στο
πλαίσιο του FP7.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Gate2Start, καθώς και για το πως µπορούν να επωφεληθούν ερευνητές από τις
δράσεις του µπορείτε να επισκεφτείτε το site του Europe Innova: http://www.europe-innova.org/, ή το site:
http://www.atlantisresearch.gr/ ή να επικοινωνήσετε µε τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ.2310 531000 εσωτ.121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr

15) Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας (∆ράση 3.3)
Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία
υφιστάµενων επιχειρήσεων
γυναικών
επιχειρηµατιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελµατιών, µε στόχο την ενδυνάµωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄
αυτές τις επιχειρήσεις.
Η οικονοµική ενίσχυση καλύπτει τα εξής:
α) Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεµατικών
Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες, στα θεµατικά πεδία:
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
• MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
• ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Οι εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω θεµατικών πεδίων αναφέρονται στην
ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο αρχείο.
β) Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops)
Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηµατίες στο πλαίσιο
οµαδικών συναντήσεων µε στόχο την πληρέστερη αντιµετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηµατική

τους δραστηριότητα.
γ) Συµµετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ηµερίδες
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηµατιών ή η µεµονωµένη συµµετοχή στις υπάρχουσες
εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ’ ενός µεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών
επιχειρηµατιών και, αφ’ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγοµένων προϊόντων τους.
δ) Συµµετοχή των γυναικών σε επιχειρηµατικές αποστολές
Οι οµαδικές ή µεµονωµένες αποστολές γυναικών επιχειρηµατιών πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή
διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ.
ε) ∆ιαφήµιση και προβολή µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων
Η διαφήµιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι µικρής κλίµακας και περιλαµβάνει σχεδιασµό, εκτύπωση,
προώθηση εντύπων, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση µε δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική
δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης.
στ) Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού
Ο εξοπλισµός αφορά την µηχανοργάνωση, την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των γυναικείων επιχειρήσεων µε:
• Την προµήθεια εξοπλισµού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου ανάλογα µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης.
• Την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
• Την προµήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστηµάτων ελέγχου εµπορευµάτων και πελατών,
• Την εγκατάσταση εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code).
• Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή,
διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.).
Το λογισµικό θα στοχεύει στην αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ebusiness και e-marketing, τη συµµετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning– ERP), διαχείρισης
σχέσεων µε την πελατεία (Customer Relationship Management (CRM), σχεδιασµού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων
(websites), δηµιουργίας κόµβου ηλεκτρονικού εµπορίου και πραγµατοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων
µέσω του διαδικτύου κλπ.
Κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να επιλέξει ορισµένες από τις ως άνω ενέργειες του προγράµµατος ή να συµµετάσχει στις οµαδικές
δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρηµατίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις “∆ιαφήµιση και προβολή
µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων” και “Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού”, θα πρέπει υποχρεωτικά
να επιλέξουν και δράσεις παροχής “Eξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών”.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο
αρχείο.
Πρόγραµµα: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποδέκτες:
1) Γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάµενων
επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισµοί), που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού.
2) Προαναφερόµενα φυσικά/νοµικά πρόσωπα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο ενεργειών κάποιου Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (ΕΠ) ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόµου, επιχορηγήσεων του ΟΑΕ∆ κλπ.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων:
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ.
Περιοχή εφαρµογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλεξιµότητα επιχειρήσεων:
Για να θεωρηθεί µία επιχείρηση/νοµικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιµη για τις δράσεις της παρούσας προκήρυξης, θα
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρµογή):
• Να βρίσκεται σε λειτουργία.
• Να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη.
• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο.
• Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα.
• Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
• Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός της ΕΕ 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει.
Μη επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες:
• Επιχειρήσεις πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία, ορυχεία, λατοµεία).
• ∆ραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis* (βλέπε παρακάτω σηµείωση).
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο νυχτερινές ώρες.
• Επιχειρήσεις µε τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Επιχειρήσεις µε αντικείµενο την παροχή πνευµατιστικών – αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των
γραφείων συνοικεσίων.
• Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (µπαρ).
• Οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωµατεία και οι ενώσεις.

• Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της
παρούσας παραγράφου.
* Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis:
στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιµες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της νηµατοποίησης
λιναριού και κάνναβης.
• στον κλάδο ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, όλες οι δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιµες.
• στον κλάδο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οι επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιµες.
• στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ (παραγωγή, επεξεργασία ή εµπορία), επιλέξιµες είναι µόνο οι δραστηριότητες που
αφορούν τα εξής:
Α) Παγωτά.
Β) Προϊόντα αρτοποιίας, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής.
Γ) Παξιµάδια και µπισκότα, διατηρούµενα είδη ζαχαροπλαστικής.
∆) Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά.
Ε) Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόµοια ζυµαρικά.
ΣΤ) Υποκατάστατα καφέ. Συµπυκνώµατα και εκχυλίσµατα καφέ και τσαγιού. Αφεψήµατα βοτάνων.
Ζ) Αρτύµατα και καρυκεύµατα (κέτσαπ, σάλτσες, µουστάρδα, µαγιονέζα).
Η) Οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τροφές, παιδικές τροφές).
Θ) Σούπες, ζωµοί.
Ι) Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εµπορία χυµών από φρούτα
και λαχανικά).
Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούµενες γυναίκες επιχειρηµατίες και γυναικείες επιχειρήσεις
δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται µε εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την
εξαγωγική δραστηριότητα, είτε ευνοούν τη χρησιµοποίηση εγχωρίων προϊόντων σε βάρος των εισαγοµένων, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 1, εδ. (β) & (γ) του Κανονισµού 69/2001 της ΕΕ.
Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε
εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος
προϊόντος σε µια νέα αγορά.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06).
Τι χρηµατοδοτείται:
• Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεµατικών
Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες.
• Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops).
• Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές, σε εκθέσεις και συνέδρια.
• Πραγµατοποίηση διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας.
Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού.
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Τα παρεχόµενα από το πρόγραµµα κίνητρα έχουν τη µορφή χρηµατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων
δράσεων.
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι είτε χρηµατικές, είτε άλλου είδους. Ειδικότερα, το παρόν πρόγραµµα
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των Γυναικών Επιχειρηµατιών υλοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 69/2001 της
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (κανόνας de minimis). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και κάθε άλλου είδους ενισχύσεις που δίδονται σύµφωνα
µε τον κανόνα de minimis δεν θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 € ανά τριετία και ανά
δικαιούχο.
Οι επιλέξιµες δαπάνες (κατ΄ ανώτατο όριο) ανά κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών είναι οι εξής:
Μεµονωµένη συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshop), µέχρι 1.500 €.
Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών, µέχρι 8.000 €.
Μεµονωµένες επιχειρηµατικές αποστολές, µέχρι 2.000 €.
Μεµονωµένη συµµετοχή σε εκθέσεις, µέχρι 6.000 €.
Μεµονωµένη συµµετοχή σε συνέδρια, µέχρι 2.000 € ανά συνέδριο.
Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας, µέχρι 8.000 €.
Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, µέχρι 15.000 €.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

16) ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές – Η Συντήρηση στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής λογισµικού για τη βιοµηχανία, υλοποίησε µέσα στο 2006
10 νέα έργα εγκατάστασης του συστήµατος συντήρησης AIMMS σε σηµαντικές βιοµηχανίες όπως: ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., KLEEMANN
HELLAS ABEE, ΤΟΤΤΙΣ FOODS A.E., BINGO A.B.E.E., ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ A.E., κ.α. αλλά και σε οργανισµούς όπως το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
Απόδειξη της απόλυτης εξειδίκευσης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές στο χώρο της συντήρησης είναι η συµµετοχή της
στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo da Vinci µε αντικείµενο τη δηµιουργία ενός πρότυπου εγχειριδίου συντήρησης,
απευθυνόµενο προς τους Τεχνικούς ∆ιευθυντές των επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στη αναβάθµιση του ρόλου της συντήρησης
και την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, ως εµπνευστής και διοργανωτής του ετήσιου FORUM Συντήρησης, ξεκίνησε
ήδη την προετοιµασία του 4th MAINTENANCE FORUM που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2007 στον εκθεσιακό
χώρο MEC Παιανίας στην Αθήνα. Φέτος, µετά από τρεις πολύ επιτυχηµένες διοργανώσεις, αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη
συµµετοχή σε ένα θεσµό-σταθµό στο χώρο της συντήρησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: • Γιώργος Ευφραιµίδης, Τηλ. 2310-233266, email: ge@abe.gr

17) Περισσότερες από 600 επιχειρήσεις βρίσκουν τα κατάλληλα στελέχη στο
www.jobical.com!
Το www. Jobical .com προσελκύει καθηµερινά µεγάλο αριθµό υποψηφίων από όλους τους κλάδους, εντοπίζοντας για τις
επιχειρήσεις τα πιο εξειδικευµένα στελέχη.
Καταχωρήστε σήµερα την αγγελία σας µε 50 Ευρώ, και καλύψτε τη διαθέσιµη θέση σας άµεσα, εντοπίζοντας τον ιδανικό
υποψήφιο ανάµεσα στα 22.000 στελέχη του Jobical !
Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com • Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email:
boza@atlantisresearch.gr

18) Ζητείται οικόπεδο για επένδυση σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναζητά αγροτεµάχιο από 20 στρέµµατα και άνω σε περιοχές του νοµού Πιερίας, νοµών της
Πελοποννήσου και της Κρήτης για επένδυση σε Φωτοβολταϊκά. Το αγροτεµάχιο θα πρέπει να έχει νότιο προσανατολισµό, να
είναι επίπεδο, να µην είναι χαρακτηρισµένο ως γη υψηλής παραγωγικότητας, δασική περιοχή, περιοχή αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, Natura 2000 – Ramsar, να βρίσκεται τουλάχιστον 500 µέτρα από οικισµούς, να µην είναι ιδιαίτερα ορατό από
οικισµούς και πολυσύχναστους δρόµους, να έχει κοντά δίκτυο ∆ΕΗ Μέσης Τάσης και µε καλή οδική πρόσβαση.
Παρακαλώ στείλτε σχετικές πληροφορίες µε mail στο info@atlantisresearch.gr ή µε fax στο 2310 552265
Για περισσότερες πληροφορίες: ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. επικ. 6973 744 403

19) 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.

