ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
2ο 15θήµερο ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 108
th

1) 4 MAINTENANCE FORUM «Σύγχρονες Τάσεις στη Συντήρηση».............................................................. 2
2) Σηµαντικές εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ............................. 2
3) Κοινοποιήθηκε από την ΡΑΕ το αναµενόµενο πρόγραµµα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών στο
ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο δίκτυο ................................................................................................................... 3
4) Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες του FP7 για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών σας δραστηριοτήτων........ 4
5) Παράταση του προγράµµατος «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ) - Νέοι Επιστήµονες Eτους 2006» .. 5
6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παρουσιάστηκε από την ΡΑΕ η πρότασή
της για τα περιθώρια ισχύος στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. ............................................................................ 5
7) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω για τη
δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ............................................................................................ 6
8) Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση........................................................................................................................................................ 7
9) Τον Ιούνιο αναµένεται η έναρξη των προγραµµάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ για το εµπόριο και τις
υπηρεσίες. ......................................................................................................................................................... 7
η
10) Συµµετοχή στην 5 ∆ιεθνή Έκθεση : Αποθήκη και Μεταφορές / Logistics '07 ............................................ 7
11) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και
εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας......................................................................................... 8
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.
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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) 4th MAINTENANCE FORUM «Σύγχρονες Τάσεις στη Συντήρηση»
Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά το MAINTENANCE FORUM διεξάγεται φέτος στις 12 & 13 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο MEC
Παιανίας στην Αθήνα. Μετά από τρεις πολύ επιτυχηµένες διοργανώσεις σε Θεσσαλονίκη (2006), Αθήνα (2005) και Θεσσαλονίκη
(2004), ο θεσµός των Συµποσίων Συντήρησης έχει καταξιωθεί και αποτελεί το σηµείο συνάντησης όλων των ανθρώπων και
εταιριών της συντήρησης για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις εξελίξεις και τις σύγχρονες τάσεις, καθώς και για την
ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα καθηµερινής πρακτικής και προβληµάτων.
Το 4th Maintenance Forum απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό από στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών, επαγγελµατίες του
χώρου της συντήρησης, εκπροσώπους επιχειρηµατικών και οικονοµικών φορέων, στελέχη αρµοδίων υπουργείων κ.α.
Μέσα από το σύνολο των εισηγήσεων και του διαλόγου που θα πραγµατοποιηθεί αναµένεται να αναπτυχθούν και να αναλυθούν
καίρια ζητήµατα που απασχολούν τον κόσµο της συντήρησης όπως:
•
Ποια είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ένα τµήµα συντήρησης; ποιοι οι κώδικες επικοινωνίας µε τη διοίκηση;
Προοπτικές αναβάθµισης ή συνειδητοποίηση της πραγµατικότητας;
•
Μπορούν οι αρχές του Total Productive Maintenance να υιοθετηθούν από µία µικροµεσαία επιχείρηση, και πως;
•
Ποιες είναι οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία ενός τµήµατος συντήρησης;
•
Η χρήση της τεχνολογία σε µεθόδους διάγνωσης και πρόληψης των βλαβών αποτελεί µία αναγκαιότητα ή περιττή
πολυτέλεια;
•
Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις µπορεί η πληροφορική να υποστηρίξει και να δώσει λύσεις στα προβλήµατα ενός τµήµατος
συντήρησης;
•
Πόσο σκόπιµες είναι σήµερα οι επενδύσεις στο χώρο της συντήρησης;
Συγκεκριµένα, διακεκριµένοι οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίοι θα καλύψουν θέµατα όπως:
•
Στρατηγική και οργάνωση τµηµάτων συντήρησης
•
Ο ρόλος του τµήµατος συντήρησης στην επιχείρηση
•
Condition Based Maintenance
•
Πληροφοριακά συστήµατα συντήρησης (CMMS)
•
Λίπανση, τεχνολογία και οργάνωση
•
Έδρανα κύλισης – διαγνωστική συντήρηση
•
Πεπιεσµένος αέρας
•
Εξοικονόµηση ενέργειας
•
Αυτοµατισµοί – Κινητήρες - Ηλεκτρολογικά
•
Απονοµή βραβείων συντήρησης
Αναλυτικό υλικό σχετικά µε το πρόγραµµα της εκδήλωσης, τις οµιλίες και τις δυνατότητες ανάληψης χορηγίας,
θα βρείτε στο δικτυακό χώρο του 4th Maintenance Forum www.maintenance-forum.eu.
Πληροφορίες στη γραµµατεία του Maintenance Forum τηλ. 2310-233.266.

2) Σηµαντικές εξελίξεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Έχουν περιοριστεί σε σηµαντικό βαθµό τα χρονικά περιθώρια των ενδιαφερόµενων επενδυτών στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς µε βάση τα στοιχεία που είναι δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τελευταία
ενηµέρωση την 18/4/2007, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για άδεια παραγωγής και για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής συνολικά άνω
των 500 MW.
Αυτό δεν σηµαίνει κατ΄ ανάγκη ότι «έκλεισαν» τα 500 MW που προβλέπονται από τον νόµο 3468/06 για το ηπειρωτικό δίκτυο,
καθώς:
•
Από τις κατατεθειµένες αιτήσεις µέρος αυτών είχαν κατατεθεί πριν από την έναρξη του νόµου και αφορούν τα νησιά.
•
Από τις κατατεθειµένες αιτήσεις έχουν εγκριθεί έως την 13/4/07 µόλις 39 MW εξαιρέσεων, και δεν είναι καθόλου
σίγουρο ότι θα εγκριθούν όλες οι υπόλοιπες.
Λαµβάνοντας υπόψιν τις δηµοσιευµένες αιτήσεις για άδειες παραγωγής και για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής, σε συνδυασµό µε
το προτεινόµενο από την ΡΑΕ Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΦΒ Σταθµών (για το οποίο αναµένεται η έγκρισή του από το ΥΠΑΝ)
προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:
Α.

Για έργα κάτω από 20KW

Λογικά για τα µικρά αυτά έργα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβληµα καθώς προβλέπεται να εγκριθούν έως 50MW στο
ηπειρωτικό δίκτυο, δηλαδή πάνω από 2500 έργα. Καθώς δεν απαιτείται ούτε καν εξαίρεση άδειας παραγωγής δεν υπάρχουν
δηµοσιευµένα στοιχεία για τα έργα αυτά. Ωστόσο η γενικότερη αίσθηση είναι ότι προς τα παρόν υπάρχει µικρό σχετικά
ενδιαφέρον κάτι που αναµένεται σύντοµα να αυξηθεί.

Β.

Για έργα από 20KW έως 150ΚW.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Γ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ
15
24
3
5,4
16,5
18
18
36,6
12
4,5
153

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ
ΤΗΝ 13/4/07
13,9
18,9
1,7
4,7
7,3
7,7
4,7
28,6
2,2
1
90,7

Για έργα πάνω από 150KW

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟ 150ΚW ΕΩΣ <2ΜW
ΙΣΧΥΣ ΡΑΕ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
18/4/07
13
6,5
15
7,1
3
0
5,4
0,6
16,5
3
18
14
18
20,4
36,6
44,3
12
1,6
4,5
0,5
142
98

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2MW
ΙΣΧΥΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΡΑΕ
18/4/07
12,5
6,7
15
5
3
4,3
5,4
5,1
16,5
19
18
34,6
18
16,5
36,6
172,5
12
6
4,5
0
141,5
267,9

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αν εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων υπάρξει αδυναµία αξιοποίησης όλων των προς
έγκριση έργων, τότε ενεργοποιείται το άρθρο 10 του νέου κανονισµού της ΡΑΕ και διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση από την
ΡΑΕ σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά προσδιορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. Υπενθυµίζεται ότι ο επόµενος
κύκλος υποβολής αιτήσεων είναι από 1/6/07 έως 10/6/07.
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. 210 6563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563800 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

3) Κοινοποιήθηκε από την ΡΑΕ το αναµενόµενο πρόγραµµα ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Σταθµών στο ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο δίκτυο
Ανακοινώθηκε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης ΦΒ Σταθµών όπως αυτό καταρτίστηκε από την ΡΑΕ και αναµένεται η έγκρισή του
από το ΥΠΑΝ, σε ηµερίδα που έγινε την 18/4/07 από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε θέµα «Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Πάρκα», στην οµιλία του κ Μπουλαξή γεν ∆ντή της ΡΑΕ. Στο πρόγραµµα αυτό παρουσιάζεται η κατανοµή των
προς έγκριση 500MW στο ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας, κατά γεωγραφική περιφέρεια, κατά µέγεθος της επένδυσης και κατά
έτος. Πιο συγκεκριµένα:
•
Κατηγοριοποίηση ΦΒ σταθµών στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ανάλογα µε το µέγεθός τους:
o
Έως 20KW (10% περιθωρίου)

•
•

•

o
Από 20KW έως και 150KW (30% περιθωρίου)
o
Από 150 KW έως και 20MW (30% περιθωρίου)
o
Από 2 MW και άνω (30% περιθωρίου)
Στα νησιά τίθεται στόχος οι σταθµοί έως 20KW να καλύπτουν τουλάχιστον το 10% του περιθωρίου του κάθε νησιού.
Χρονική κλιµάκωση στην αδειοδότηση ΦΒ σταθµών:
o
Έως το τέλος του 2007 έως το 50% του στόχου
o
Έως το τέλος του 2008 έως το 70% του στόχου
o
Έως το τέλος του 2009 έως το 90% του στόχου
o
Έως το τέλος του 2010 η ισχύς του στόχου
Επιµερισµός του στόχου των 500 MW ανά περιφέρεια:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΩΣ
20KW

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

4,5
6
1
1,8
5,5
1,5
6
6
12,2
4
1,5
50

ΑΠΟ
20KW
ΕΩΣ
<150KW
15
24
3
5,4
16,5
4,5
18
18
36,6
12
4,5
157,5

ΑΠΟ
150ΚW
ΕΩΣ
<2ΜW
13
15
3
5,4
16,5
4,5
18
18
36,6
12
4,5
146,5

ΠΑΝΩ
ΑΠΟ
2MW

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ (MW)

12,5
15
3
5,4
16,5
4,5
18
18
36,6
12
4,5
146

45
60
10
18
55
15
60
60
122
40
15
500

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. 210 6563800, 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) Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες του FP7 για τη χρηµατοδότηση των ερευνητικών σας
δραστηριοτήτων
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο 2007 – 2013,
προσφέροντας µεγαλύτερα ποσοστά χρηµατοδότησης σε σχέση µε το παρελθόν και θέτοντας σε προτεραιότητα την ενίσχυση
των ΜΜΕ, αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτοµίας των ελληνικών
επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη
δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω εµπορικών συµφωνιών µε πρώην
ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά.
Σε όλο το 7ο ΠΠ, οι ΜΜΕ ενθαρρύνονται ενεργά να συµµετάσχουν σε όλες τις ερευνητικές δράσεις, ιδίως στις δράσεις υπό τους
θεµατικού τοµείς του προγράµµατος «Συνεργασία». Ενθαρρύνεται επίσης η εµπλοκή των ΜΜΕ στις Κοινές Τεχνολογικές
Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), όπου αυτό θεωρείται σκόπιµο. Ένα σηµείο-κλειδί του 7ου ΠΠ είναι η προτεινόµενη απλούστευση των
κανόνων και των διαδικασιών. Τα προβλεπόµενα µέτρα θα καλύψουν ολόκληρο τον χρηµατοδοτικό κύκλο,
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων χαρακτηριστικών των χρηµατοδοτικών µέσων, των διοικητικών και δηµοσιονοµικών
κανόνων, της αναγνωσιµότητας και της φιλικής προς το χρήστη παρουσίασης των εγγράφων. Οι κανόνες συµµετοχής στο 7ο
ΠΠ προβλέπουν ένα ποσοστό χρηµατοδότησης 75% για τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης των ΜΜΕ, αντί του
50% που ίσχυε µέχρι τώρα στο 6ο ΠΠ. Αυτό καθιστά πιο ελκυστική τη συµµετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραµµα-πλαίσιο, µιας και
µειώνεται η οικονοµική τους συνεισφορά. Επιπλέον, η ισχύουσα µέχρι τώρα αρχή «της συλλογικής δηµοσιονοµικής ευθύνης»
αντικαθίσταται στην πρόταση για το 7ο ΠΠ µε ένα εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο θα καλύψει τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους
σε περίπτωση αθετούντων συµµετεχόντων σε έργο.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. διαθέτει εκτεταµένη εµπειρία στην υποβολή προτάσεων για ερευνητικά ευρωπαϊκά έργα.

Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε στόχο την υποστήριξη ΜΜΕ για τη συµµετοχή τους
στο 7ο ΠΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα µπορείτε να δείτε τη σχετική Περίληψη στην ιστοσελίδα
της εταιρείας ή να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr

5) Παράταση του προγράµµατος «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ) - Νέοι Επιστήµονες
Eτους 2006»
Παράταση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων έως την 31/5/2007 έλαβε το πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης των νέων
επιστηµόνων που παρέχουν υπηρεσίες εντασσόµενες στα ελευθέρια επαγγέλµατα, οι οποίοι αποφασίζουν να δηµιουργήσουν τη
δική τους µικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή µε την ειδικότητά τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που εντάσσεται στο πρόγραµµα είναι δώδεκα (12) µήνες
από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης του ΟΑΕ∆.
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παρουσιάστηκε από την ΡΑΕ
η πρότασή της για τα περιθώρια ισχύος στα µη διασυνδεδεµένα νησιά.
Παρουσιάστηκαν από την ΡΑΕ κάποια στοιχεία για τον υπολογισµό του περιθωρίου ισχύος για ΦΒ πάρκα σε µη διασυνδεδεµένα
νησιά, σε ηµερίδα που έγινε την 18/4/07 από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε θέµα «Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Πάρκα», στην οµιλία του κ Μπουλαξή γεν ∆ντή της ΡΑΕ.
Σύµφωνα µε την παραπάνω παρουσίαση τις επόµενες εβδοµάδες προβλέπεται να δηµοσιευθεί η πρόσκληση από την ΡΑΕ αρχικά
για σταθµούς έως 150KW και εάν µείνει περιθώριο για µεγαλύτερους σταθµούς. Η πρόσκληση θα προβλέπει και τους κανόνες
επιµερισµού σε περίπτωση που σε κάποιο νησί η αιτούµενη ισχύς υπερβαίνει το περιθώριο.
Για τον προσδιορισµό των περιθωρίων ΦΒ προτείνεται για τα νησιά µε αιολική παραγωγή το 15% της µέσης ετήσιας ισχύος της
ζήτησης, ενώ για τα νησιά χωρίς αιολική παραγωγή (πολύ µικρά νησιά ) το 35% της µέσης ετήσιας ισχύος της ζήτησης.
Επίσης δόθηκε ένας πίνακας µε το περιθώριο ισχύος ανά νησί που αναµένεται να ισχύσει κατά την πρόσκληση της ΡΑΕ:

ΝΗΣΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΓ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
∆ΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΙΚΟΥΣΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΟΘΩΝΟΙ
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΘΗΡΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ
ΚΥΘΝΟΣ
ΚΩΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΗΛΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (KW)
18
40,5
39,1
8,1
19,5
23,6
90,4
27
151,8
105,6
1.828
480,3
587,1
140,6
4.860,5
818
4.958,5
1.067,2
683,5
1.742,4
3.322,5
264,4
2.570,2
267,7

ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ
ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΡΗΤΗ
ΡΟ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

267,7
260,5
2.14,4
1.877,2
3.425,3
48.440,6
11.985,6
90.246

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. 210 6563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563800 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

7) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης 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 ολοκληρώνεται την 4/5/07 , 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 άυλες 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).
Καθώς υπάρχει ισχυρή πιθανότητα για παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων, µπορείτε να πληροφορηθείτε
σχετική παράταση στην ιστοσελίδα
http://www.antagonistikotita.gr/epan/site/Beneficiaries/calls/t_docpage?doc=/docs/MainDocuments/Calls/Axonas_2/283_TR
IA_TEKNA
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
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:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

8) Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Επιδότηση πρωτοετών φοιτητών των εισαγωγικών εξετάσεων 2006, οι οποίοι εισήχθηκαν σε υψηλή θέση στο τµήµα ή σχολή της
επιλογής τους, για την αγορά φορητών προσωπικών υπολογιστών προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στο ∆ιαδίκτυο.
∆ικαίωµα επιδότησης νέου φορητού υπολογιστή έχει το 20% των εισαχθέντων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθµολογία σε
κάθε Σχολή ή Τµήµα στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2006. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, συµµετέχουν στο πρόγραµµα όλοι οι
φοιτητές. Στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση υπάρχει ηλεκτρονική φόρµα για αυτόµατο έλεγχο επιλεξιµότητας.
Οι προδιαγραφές των επιδοτούµενων συστηµάτων θα είναι τεχνολογικώς ουδέτερες. Οι δικαιούχοι µπορούν να επιλέξουν
οποιοδήποτε φορητό υπολογιστή, εφόσον καλύπτει τις παρακάτω απαραίτητες προδιαγραφές:
•
φορητός υπολογιστής (laptop ή notebook) µε δυνατότητα ασύρµατης δικτύωσης WiFi
•
πιστοποίηση CE
•
εξελληνισµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου µε γραφικό περιβάλλον, περιλαµβανοµένης εφαρµογής επεξεργασίας
κειµένου, µε κείµενα βοήθειας χρήσης στα Ελληνικά, ορθογραφικό έλεγχο και έλεγχο συλλαβισµού για την ελληνική
γλώσσα
•
12µηνη τηλεφωνική υποστήριξη
•
24µηνη εγγύηση
•
υποχρεωτική αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης κατά τον πρώτο µήνα κτήσης
Η αγορά γίνεται από τα συνεργαζόµενα καταστήµατα - ενδεικτικός κατάλογος υπάρχει στη διεύθυνση
http://www.destinpsifiaka.gr/SubmittedStoresList2.aspx
Χρηµατοδοτείται Η αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή έως το 80% της δαπάνης, µε µέγιστο ποσό 500 ευρώ ανά
ωφελούµενο (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%).
Αρµόδιος φορέας είναι το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας ( http://www.grnet.gr ). Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.destinpsifiaka.gr/index.html

9) Τον Ιούνιο αναµένεται η έναρξη των προγραµµάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ για το εµπόριο και
τις υπηρεσίες.
Τον Ιούνιο προβλέπεται η ενίσχυση εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από το Γ’ ΚΠΣ
σύµφωνα µε δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια.
Η σχετική προκήρυξη έχει συνολικό προϋπολογισµό 407 εκατοµµύρια ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης στα 499 εκατοµµύρια ευρώ.
Από αυτά, θα διατεθούν 368 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις εµπορίου – Υπηρεσιών και 39 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις INTERREG.
Με βάση κάποιο προσχέδιο της αναµενόµενης προκήρυξης, τα ο ποσοστό της επιδότησης διακρίνεται ανάλογα µε την Ζώνη στην
οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση:
•
50% για τη Ζώνη Α (9 περιφέρειες της χώρας)
•
55% για τη Ζώνη Β (περιφέρεις µε ανεργία µεγαλύτερη του 10%)
•
60% για τη Ζώνη Γ (64 νησιά µε πληθυσµό έως 5.000 και 142 δήµοι µε ορεινή κάλυψη άνω των 800µ κατά 50%
τουλάχιστον)
Επίσης επιλέξιµες θα θεωρούνται οι Υφιστάµενες Μικρές Επιχειρήσεις (που έχουν κλεισµένες 2 τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις,
λιγότερο από 50 άτοµα προσωπικό και κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 ευρώ). Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι έως
200.000 ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχέδιου δείτε την περίληψη του.
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) Συµµετοχή στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση : Αποθήκη και Μεταφορές / Logistics '07
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (β35β, αίθουσα Α) στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση : Αποθήκη
και Μεταφορές / Logistics '07, που θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 27 έως τη ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2007, στο εκθεσιακό
κέντρο MEC, Παιανία Αττικής, Λεωφόρος Λαυρίου (πρόσβαση από Αττική Οδό Έξοδος 17). Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση παρουσιάζονται στο http://www.apothiki-metafores.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας : • Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr

11) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε στους
χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν παροχή πληροφοριών από το portal της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr ειδικά για χρήστες
που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν λοιπόν στοχεύετε σε ένα
τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να διαφηµιστείτε online µέσω του www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού
µας δελτίου. Με περισσότερους από 75.000 αποδέκτες κάθε δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό επιχειρηµατικό εργαλείο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr

