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1) Μήνυµα του Εκδότη
Αγαπητοί φίλοι,

.A
.

Η ιδιαίτερα θερµή υποδοχή που επιφυλάξατε στην νέα καινοτόµο υπηρεσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. eConsulting, µας έδωσε µεγάλη χαρά και κουράγιο για να συνεχίσουµε το αναπτυξιακό µας έργο. Οι χιλιάδες επισκέψεις
στον ιστοχώρο µας και οι εκατοντάδες εγγραφές σας, δείχνουν πραγµατικά την αναγνώριση από µέρους σας της
προστιθέµενης αξίας της υπηρεσίας µας. Καθώς το ενδιαφέρον που παρατηρείται είναι ιδιαίτερα µεγάλο, είµαστε
υποχρεωµένοι να σας τονίσουµε ότι αν συνεχιστεί µε αυτό το ρυθµό, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση
των πελατών και συνεργατών µας. Επίσης, τουλάχιστον οι µισοί εγγεγραµµένοι χρήστες της υπηρεσίας είναι κατά κάποιο
τρόπο σύµβουλοι επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο πιστοποιεί το ενδιαφέρον σας και τη δυνατότητα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για σύναψη στρατηγικών συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα.

gS

Παράλληλα, η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρχές Σεπτεµβρίου της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, µε την ταυτόχρονη εκδήλωση ενδιαφέροντος από πολλές νέες δυναµικές και καινοτόµες
εταιρείες της Ελλάδας για εισαγωγή τους στην αγορά PLUS του Λονδίνου ή την AIM, δηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον σηµαντικών εναλλακτικών προσφορών χρηµατοδότησης, καθώς και εξόδου στις Ευρωπαϊκές και παγκόσµιες
αγορές.
Τέλος, θα ήθελα να σας θυµίσω τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΥΠΡΟΥ για να παρακολουθείτε τα προγράµµατα της µεγαλονήσου.
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Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ.
Άγγελος Μαγκλής

2) Σεµινάρια από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ για τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Co

Ενηµερωθείτε υπεύθυνα και εκµεταλλευτείτε την γνώση, την εξειδίκευση και την εµπειρία των στελεχών της
«ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» για τις ρυθµίσεις του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04, σύµφωνα µε τις
τροποποιήσεις και τις τελευταίες νοµοθετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
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Η θεµατολογία του σεµιναρίου αναφέρεται στους παρακάτω τοµείς:
•
Κωδικοποίηση του νόµου και των σχετικών αποφάσεων, βασικά µέτρα ενίσχυσης, γενικές και ειδικές
κατηγορίες ενισχύσεων, δεσµεύσεις.
•
Καθεστώς ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.
•
Μεθοδολογία συγγραφής της πρότασης, διαδικασία υποβολής.
•
Γενικά και ειδικά δικαιολογητικά.
•
Κριτήρια βαθµολογίας.
•
Οδηγίες διαχείρισης.

LA

Για τα παραπάνω θέµατα κατά την παρουσίαση αλλά και µέσω ζωντανού διαλόγου που θα ακολουθεί κάθε ενότητα, θα
απαντώνται γενικές αλλά και εξειδικευµένες απορίες και θα δοθούν διευκρινήσεις σε κρίσιµα σηµεία κλειδιά.
Επίσης θα δοθεί υλικό µε την παρουσίαση, το σύνολο της ισχύουσας νοµοθεσίας και την κωδικοποίηση αυτής.

AT

Το σεµινάριο θα γίνει από τις 09:00 έως την 15:00 το Σάββατο 13/10/2007 στην Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 20/10/2007
στην Αθήνα σε χώρους οι οποίοι θα ανακοινωθούν. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου θα προσφέρεται καφές και στο τέλος
ελαφρύ γεύµα.
Το κόστος συµµετοχής είναι 100 Ευρώ ανά συµµετέχοντα. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα να
δηλώσουν συµµετοχή καθώς θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία,
έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου, σε όλους τους κλάδους
της εθνικής οικονοµίας. Ειδικά για το Νόµο 3299/04 έχει επεξεργαστεί και υποβάλει πληθώρα προτάσεων σε τοµείς της
µεταποίησης Logistics, ευρυζωνικών δικτύων, παραγωγής λογισµικού, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ειδικών επενδυτικών
σχεδίων, στις περιφέρειες, το Υπουργείο Οικονοµίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισµού εκατοντάδων
εκατοµµυρίων Ευρώ µε υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.
Υπεύθυνες επικοινωνίας – δηλώσεις συµµετοχής :
- Θεσσαλονίκη: Μαρία Μπολανάκη, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 100, e-mail: info@atlantisresearch.gr
- Αθήνα: Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
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3) “eConsulting”: Στήριγµα για όσους θέλουν να γράψουν µόνοι τους την πρότασή τους
από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Για πρώτη φορά µια συµβουλευτική εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της εµπειρίας της και των γνώσεών της µέσω
της ηλεκτρονικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τα στελέχη της σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές.
Το "e-Consulting" είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη
στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και
για Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!

.A
.

Η υπηρεσία περιλαµβάνει την ηλεκτρονική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που ενδιαφέρονται να καταθέσουν έναν
ολοκληρωµένο φάκελο για ένα πλήθος ευκαιριών επένδυσης.
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Με την υπηρεσία e-Consulting µπορείτε:
• Να χρησιµοποιήσετε την εµπειρία και τους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
• Να έχετε υποστήριξη στη συγγραφή της πρότασής σας µέσω τηλεφώνου, email ή και µε επίσκεψη στα γραφεία µας
• Να έχετε πρόσβαση σε προσεκτικά συγκεντρωµένο και ενηµερωµένο υλικό για να γράψετε τη δική σας πρόταση
• Να αποστέλλετε τις προτάσεις σας για έλεγχο και σχολιασµό κατά την διάρκεια και µε την ολοκλήρωση της πρότασης
• Να υπολογίζετε τη βαθµολογία της πρότασής σας
• Να βρείτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συγκεντρωµένα
• Να έχετε πρόσβαση σε διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που προκύπτουν από τους πελάτες (FAQ)
• Να ετοιµάζετε την πρότασή σας όπου κι αν είστε αποδοτικά και αποτελεσµατικά µε τη στήριξη των εξειδικευµένων
συµβούλων της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για
περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο των ελληνικών και ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων.

LA
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Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα της χρησιµοποίησης της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας της εταιρείας και αποτελεί
µοναδική ευκαιρία για όσους επιθυµούν ιδιαίτερα οικονοµικά:
• Να γράψουν µόνοι τους την πρόταση του επενδυτικού σχεδίου
• Να αποκτήσουν µια πληρέστερη ενηµέρωση και γνώση στα στοιχεία εκείνα της σχετικής νοµολογίας που µόνο η
τριβή και εµπειρία µπορεί να δώσει.
• Να αξιολογήσουν µε µια δεύτερη µατιά το επενδυτικό σχέδιο που ετοιµάζουν ή έχουν ήδη ετοιµάσει.
• Να εξασφαλίσουν ότι µειώνεται η πιθανότητα λάθους ή παράλειψης στις προτάσεις που ετοιµάζουν.
• Να εξασφαλίσουν βελτιωµένες πιθανότητες εγκρίσεως της πρότασης που ετοιµάζουν, µε «βελτιωµένες» όσο είναι
δυνατόν προϋποθέσεις (προϋπολογισµός, ποσοστά ενίσχυσης κλπ)
• Να δώσουν προστιθέµενη αξία (value for money) στις υπηρεσίες που παρέχουν σε τρίτους ή στις προτάσεις που
γράφουν για ίδια χρήση.
Αυτή τη στιγµή προσφέρονται προϊόντα που αφορούν τη συγγραφή προτάσεων:
1. στον νέο τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο
2. για Φωτοβολταϊκές Επενδύσεις στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου
3. στο Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Εµπορίου και Υπηρεσιών (ΠΕΠ)
4. στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) και
5. τη στήριξη και ενηµέρωση για ευκαιρίες χρηµατοδότησης επενδύσεων

AT

Σύντοµα θα ακολουθήσουν περισσότερα προϊόντα όπως η συγγραφή Επιχειρηµατικών Σχεδίων και ο σχεδιασµός Συστηµάτων
∆ιασφάλισης Ποιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting για υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόµο,
φωτοβολταϊκά, επιδότηση ή χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής πρότασης, επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
 Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
 Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
 Θεόδωρος Φωληάς, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, e-mail: folias@atlantisresearch.gr
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4) “eConsulting”: Σηµαντικά και ξεκάθαρα οφέλη για όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
µία επενδυτική πρόταση. Ποιότητα και Σιγουριά!
Βελτιώστε την ποιότητα, κερδίστε χρόνο, κερδίστε χρήµα!
Χρησιµοποιήστε την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε µικρό κόστος για να
µεγιστοποιήσετε την απόδοση των προσπαθειών σας.
Το "e-Consulting" είναι ένα εργαλείο για κάθε έναν που επιθυµεί να καταθέσει µόνος του µία πρόταση, αλλά επιζητεί τη
στήριξη εξειδικευµένων συµβούλων. Απευθύνεται σε κάθε σύµβουλο, επιχειρηµατία, ιδιώτη, λογιστή, φοροτεχνικό όπως και για
Συνδέσµους, Επιµελητήρια και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης!

ns
ult
in

gS

.A
.

Μέσα από τις υπηρεσίες e-Consulting της ΑΤΛΑΝΤΙΣ για την συγγραφή µίας πρότασης χρηµατοδότησης επενδύσεων
µπορείτε:
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση της πιθανότητας έγκρισης της πρότασής σας σε συνεργασία µε εξειδικευµένο
σύµβουλο που θα κατευθύνει προς:
1. Εντοπισµό και επισήµανση πιθανών λαθών
2. Βελτίωση επιχειρηµατολογίας
3. Εντοπισµό παραλείψεων
4. Υποδείξεις για βελτίωση επιδότησης και οικονοµικών αποτελεσµάτων.
5. Υποδείξεις για βελτίωση βαθµολογίας
• Να κερδίσετε µέσα από τη βελτίωση επιχειρηµατολογίας και παρουσίασης δαπανών, ώστε να περιοριστεί η
ενδεχόµενη περικοπή του προϋπολογισµού που παρατηρείται συχνά.
• Να κερδίσετε µέσα από επισηµάνσεις για άλλες δαπάνες που µπορούν να είναι επιλέξιµες και που δεν είχαν προβλεφθεί
στον αρχικό σχεδιασµό.
• Να κερδίσετε µέσα από ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού επιχορήγησης µε τη διαµόρφωση έξυπνης στρατηγικής
επενδυτικών κατευθύνσεων (π.χ. επένδυση µικρής επιχείρησης στην Αττική ύψους 1.300.000€ επιδοτείται µε 17%, ενώ µε
αύξηση των δαπανών σε 1.600.000€ υπάγεται σε πολυετές σχέδιο µε επιδότηση 40%).
• Να κερδίσετε µέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας κατά την συγγραφή της πρότασής σας καθώς θα σας
στηρίζει ένα οργανωµένο σύστηµα µετάδοσης τεχνογνωσίας, επίλυσης αποριών, επισήµανσης αδυναµιών και ευκαιριών.
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Όλα αυτά τα οφέλη προσφέρονται µέσω των προϊόντων e-Consulting µε:
 Χαµηλό Κόστος  Υψηλή Ποιότητα  Εµπειρία και Τεχνογνωσία Ειδικών  Ηλεκτρονικά Μέσα και εξ Αποστάσεως
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες του e-Consulting επισκεφτείτε το σχετικό site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
 Aγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
 Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
 Θεόδωρος Φωληάς, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, e-mail: folias@atlantisresearch.gr
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5) Ευκαιρίες χρηµατοδότησης δυναµικών επιχειρήσεων από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.)
του Χ.Α.Α. και τα χρηµατιστήρια PLUS & AIM του Λονδίνου

AT

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρχές Σεπτεµβρίου η λειτουργία του "Πολυµερή Μηχανισµού
∆ιαπραγµάτευσης" ή αλλιώς της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Από τις αρχές Οκτωβρίου
αναµένεται να ξεκινήσουν πλήρως όλες οι διαδικασίες για την εισαγωγή των πρώτων εταιρειών. Βασική προϋπόθεση για να
αιτηθεί µία εταιρεία την εισαγωγή της στην ΕΝ.Α., είναι να έχει καθαρή θέση σε ενοποιηµένη βάση τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ,
κατά το χρόνο αίτησης της διαπραγµάτευσης των µετοχών (κάτι το οποίο σηµαίνει ότι πριν την εισαγωγή µπορεί να είναι και
λιγότερα, ενώ µε την αύξηση θα πρέπει να διαµορφωθούν σε αυτά τα επίπεδα), ενώ οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της τελευταίας χρήσης πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να είναι ελεγµένες από ορκωτό λογιστή και να έχουν συνταχθεί
µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η διαδικασία για την εισαγωγή των ενδιαφερόµενων εταιρειών θα γίνεται µέσω ενός νέου
θεσµού αυτού του "Συµβούλου" (Nominated Advisor), ο οποίος έχει ήδη απονεµηθεί στις Τράπεζες Εθνική, Κύπρου, PROTON
καθώς και στην ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για µεγαλύτερη πληροφόρηση για την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) και τις αγορές PLUS και AIM του
Λονδίνου, µε σκοπό τη διαµόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεών σας για εκµετάλλευση των εναλλακτικών αυτών πηγών
χρηµατοδότησης, παρακαλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Άγγελο Μαγκλή.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
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6) Ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις πυρόπληκτες περιοχές στα πλαίσια του Αναπτυξιακού
Νόµου 3299/04 που ισχύουν έως την 31/8/2008.
Με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές µέσω του Αναπτυξιακού
Νόµου, ανακοινώθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπουν τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης για
όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών και εκταµίευσης
προκαταβολής επιχορήγησης από την 31/8/2007 και για ένα έτος, έως την 31/8/2008.
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Συγκεκριµένα ορίζεται ότι:
• Παρέχονται τα µέγιστα επιπλέον ποσοστά ενίσχυσης, 10% στις µεσαίες και 20% στις µικρές επιχειρήσεις, για όλα
τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, πλην εκείνων που αφορούν την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια.
• Επιπλέον τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην Κατηγορία 2, σύµφωνα µε την κατάταξη του Άρθρου 4
του Ν.3299/04 και θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών, µετατάσσονται στην Κατηγορία 1, που
προβλέπει υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης κατά 5%.
Συνεπώς για τις πυρόπληκτες περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδος τα
ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις µεσαίες και 60% για τις
µικρές, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι 30% για τις µεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις µεσαίες και 50% για τις µικρές, για όλα τα
επενδυτικά σχέδια, πλην εκείνων που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και
αιολική ενέργεια.
• Για την υποβολή αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στις πυρόπληκτες περιοχές, απαιτούνται
µόνο τα γενικά δικαιολογητικά που ορίζεί ο νόµος. Τα ειδικά δικαιολογητικά των επιµέρους επενδυτικών σχεδίων
(π.χ. περιβαλλοντικά, άδεια λειτουργίας κλπ) θα προσκοµίζονται πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης της
ενίσχυσης.
• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του ποσού προκαταβολής της επιχορήγησης, για τα
επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν εντός των πυρόπληκτων περιοχών είναι τα εξής:
1. Αίτηση από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα της επένδυσης
2. Εγγυητική επιστολή για ποσό αντίστοιχο της αιτούµενης προκαταβολής, προσαυξηµένο κατά 10%.
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Σηµειώνεται ότι αναµένεται ο ακριβής ορισµός των πυρόπληκτων περιοχών.
Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.

NT
IS

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και
παρακολούθηση της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής
οικονοµίας και σε όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- κ. Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: ziaga@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr

7) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τελευταίες εξελίξεις.
Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέµα των Φωτοβολταϊκών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ότι αφορά τα
διασυνδεδεµένα και µη διασυνδεδεµένα νησιά, το ηπειρωτικό δίκτυα και τον ρυθµό κατάθεσης αιτήσεων αλλά και τις
προβλέψεις του αναπτυξιακού νόµου έχουν ως εξής:
•

Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών
παραγωγής για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά πλην Κρήτης. Με βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΡΑΕ για
τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως την 18/9/2007, υπάρχει ακόµη µεγάλο περιθώριο για κάποια νησιά (όπως η
Ρόδος µε αιτήσεις συνολικής ισχύος 1.168KW σε σχέση µε τα 11.985KW προς αδειοδότηση) ενώ για κάποια άλλα
νησιά το ενδιαφέρον υπήρξε ήδη ιδιαίτερα µεγάλο (όπως η Λέσβος µε αιτήσεις συνολικής ισχύος 7.727KW σε
σχέση µε τα 4.958 KW προς αδειοδότηση)
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•

•
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ
13,7
20,1
1,9
4,7
7,2
12,7
4,4
24,1
2,2
1,1
92,1

ΕΓΚΕΚΡΙΜ ΩΣ
12,9
16,8
1,6
4,3
6,5
10,2
4,1
21,4
2,2
0,9
80,9

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
33,7
63,7
9,7
19,6
44,8
46,3
37,6
93,8
9,3
5,1
363,6

Για έργα µεγαλύτερα από 150KW o επόµενος κύκλος υποβολής προτάσεων είναι από 1/10/07 έως 10/10/07.
Ωστόσο σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΡΑΕ, για όλες τις περιφέρεις (πλην Θεσσαλονίκης) η
αιτούµενη ισχύς ξεπερνά τον στόχο του προγράµµατος, χωρίς να έχουν υπολογιστεί ακόµη οι αιτήσεις που
κατατέθηκαν το πρωτο δεκαήµερο του Αυγούστου. Ως εκ τούτου όσοι ετοιµάζονται να καταθέσουν αιτήσεις από
εδώ και πέρα, αναµένουν είτε την µαζική ενδεχοµένως απόρριψη των προηγούµενων αιτήσεων, είτε την
ενδεχόµενη αλλαγή των δεδοµένων που ισχύουν σήµερα. Ενδεικτικό είναι ότι µεγάλοι και σοβαροί επενδυτές
γνωρίζοντας τα δεδοµένα αυτά έχουν υποβάλει αιτήσεις τον Αύγουστο, ή ετοιµάζονται να υποβάλλουν αιτήσεις
στους επόµενους κύκλους. Αναλυτικά τα στοιχεία για τα έργα πάνω από 150KW παρουσιάζονται στους πίνακες
που ακολουθούν:
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
14,5
24,5
12
5,2
16,02
18
17,06
36,59
10,92
4,5
159,49
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ns
ult
in

gS

•

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής στην Κρήτη, µε ιδιαίτερα υψηλό
ενδιαφέρον των επενδυτών όπου κατατέθηκαν 1.616 αιτήσεις συνολικής ισχύος 180,7 MW, ενώ πρόκειται να
αδειοδοτηθούν 48,44 MW. Πιο αναλυτικά η κατανοµή των αιτήσεων ανά νοµό είναι: N. Ηρακλέιου 710 αιτήσεις
74,6 MW, Ν. Λασιθίου 337 αιτήσεις 40,4 MW, Ν. Ρεθύµνου 324 αιτήσεις 37,9MW και Ν. Χανίων 245 αιτήσεις 27,8
MW.
Για τα µη διασυνδεδεµένα νησιά ανακοινώθηκε το πρόγραµµα της προβλεπόµενης προς αδειοδότηση ισχύ ανά
περιφέρεια, ωστόσο αναµένεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπάρξει η δυνατότητα κατάθεσης
αιτήσεων για τα Νησιά αυτά. Το πρόγραµµα προβλέπει πως οι συνολικές αδειοδοτήσεις έως το 2010 για τα
διασυνδεδεµένα νησιά κάθε περιφέρειας θα είναι: Αν Μακεδονία & Θράκη 3MW, Κεντρική Μακεδονία 0,15 MW,
Θεσσαλία 3,20 MW, Ιόνοα Νησιά 15 MW, Στερεά Ελλάδα 6,3MW, Πελοπόννησο 0,15MW, και Ν. Αττικής 7,20ΜW.
Για έργα κάτω των 20KW στο ηπειρωτικό δίκτυο, δεν υπάρχουν δηµοσιευµένα στοιχεία, ωστόσο εκτιµάται
πως η διατιθεµένη ισχύς είναι µεγαλύτερη από το έως τώρα ενδιαφέρον των επενδυτών, οπότε οι ενδιαφερόµενοι
επενδυτές µπορούν να ελπίζουν ότι δεν θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα ή καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις.
Για έργα από 20KW έως 150 KW στο ηπειρωτικό δίκτυο, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων, ωστόσο στις
περισσότερες περιοχές πλην Αττικής και ∆υτ. Μακεδονίας η αιτούµενη Ισχύς είναι περισσότερη από την προς
αδειοδότηση ισχύ έως και το 2010. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αδειών της ΡΑΕ και την σχετική υπουργική
απόφαση, κατ’ αρχήν θα εξεταστούν και αδειοδοτηθούν οι αιτήσεις πού υποβλήθηκαν έως την 13/4/2007.
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν να εξετάζονται µε αύξουσα σειρά προτεραιότητας
έως ότου καλυφθεί το πρόγραµµα του 2007, εφόσον υπάρχει σχετικό περιθώριο.
o
Για παράδειγµα για την Κεντρική Μακεδονία για το 2007 προβλέπονται να αδειοδοτηθούν 12 MW (από τα
24,5 MW συνολικά), ωστόσο έως την 13/4/2007 κατατέθηκαν αιτήσεις συνολικής ισχύος 20,1MW και
έως την 18/9/2007 από αυτές εγκρίθηκαν 16,8 MW. Ως εκ τούτου όσοι έχουν καταθέσει αίτηση µετά την
13/4/2007 δεν αναµένεται να έχουν κάποια απάντηση εντός του 2007. Οι περισσότεροι δε από τους
υπόλοιπους (καθώς οι συνολικές αιτήσεις στην Κεντρ. Μακεδονία είναι 63,7MW για 24,5 MW που θα
δοθούν ως το 2010) θα πρέπει να περιµένουν την µη υλοποίηση των αδειοδοτηµένων έργων (λόγω
περιβαλλοντικών, οικονοµικών ή άλλων προβληµάτων) για τουλάχιστον 2 ακόµη έτη , έως ότου έρθει η
σειρά της εξέτασης των δικών τους αιτήσεων.
o
Στην ίδια θέση µε την Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται οι περιφέρειες Αν Μακεδονίας και Θράκης,
Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
o
Για τις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και τους Νοµούς Θεσσαλονίκης και
Αττικής η εξέταση των προτάσεων θα συνεχιστεί σύµφωνα µε την σειρά υποβολής αυτών έως ότου
καλυφθεί το περιθώριο ισχύος για το 2007 (50% του συνολικού στόχου)
o
Αναλυτικά τα στοιχεία της κατηγορίας αυτής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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•

Για έργα από 150KW ως 2 MW
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ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ

5,4
16,2
18
17,06
36,6
10,92
4,5
148,18

0,6
3,9
12,7
11,4
56,5
2,1
0,5
103,4

36,3
135,8
70,1
86,9
98,6
31,2
6,6
607,7

36,9
139,7
82,8
98,3
155,1
33,3
7,1
711,1

Για έργα πάνω από 2 MW
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
1-11/7/2007
36,2
86
28,2
12,8
47,4
71,1
96,2
111,9
23,8
3
516,6

.A
.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ
24/4/07
11,7
5
4,3
5,1
24
41,1
19,2
181,8
11
0
303,2

gS

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

ΙΣΧΥΣ ΡΑΕ
(MW)
12
15
12
5,4
16,02
18
17,06
36,6
10,92
4,5
147,5
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
47,9
91
32,5
17,9
71,4
112,2
115,4
293,7
34,8
3
819,8

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.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

8) Παρατείνεται έως την 31/10 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας.

LA

100% κρατική ενίσχυση επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, για επιχειρηµατικά σχέδια έως 40.000 € προβλέπεται
στο αναµενόµενο πρόγραµµα του ΕΟΜΜΕΧ για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας.
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Οι δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στα
πλαίσα των υφιστάµενων ατοµικών επιχειρήσεων, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
Συνεταιρισµών και λοιπών νοµικών προσώπων.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ΕΟΜΕΧ από την 19/7/2007 έως την 31/10/2007.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που:
• ∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο)
• Είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο των υφιστάµενων Πολύ Μικρών ή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης, ΕΠΕ, Ανώνυµης ή
Συνεταιρισµού) δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και
µεταφορών.
• Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον µέχρι το προηγούµενο έτος από την ηµεροµηνία προκήρυξης
• ∆εν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες.
• Τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Είναι εγγεγραµµένες στο αρµόδιο επιµελητήριο.
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•
•
•

Η διοίκηση/διαχείριση ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα/γυναίκες.
Σε περίπτωση εταιρείας η γυναίκα/γυναίκες κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1998/2006 (κανόνας de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.
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Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανά για τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος είναι:
• Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών έως 8.000/επιχείρηση
• Συµµετοχή σε ένα θεµατικό κύκλο (workshops). Έως 1.500/γυναίκα.
• Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές έως 2.000/γυναίκα
• Συµµετοχή σε συνέδριο έως 2.000/συνέδριο
• Συµµετοχή σε εκθέσεις έως 6.000/επιχείρηση
• Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας έως 8.000/επιχείρηση
• Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού έως 15.000/επιχείρηση
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Τα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης είναι:
• έως 40.000 Ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισµό.
• Έως το 30% του µέσου όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, διετίας, έτους για επιχειρήσεις που
έχουν λειτουργούν πάνω από 3,2 ή 1 έτος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη επιχείρηση δεν έχει κλείσει
µια πλήρη οικονοµική χρήση, τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των µηνών λειτουργίας σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
• Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 Ευρώ
• Στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουν στο εταιρικό /µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περισσότερες από
µία γυναίκες, τότε το κατώτατο όριο θα είναι το γινόµενο του αριθµού των γυναικών επί το ποσό των 5.000
Ευρώ.
• Στην περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόµενο του
αριθµού των απασχολούµενων επί το ποσό των 2.000 Ευρώ προστιθέµενο στο κατώτατο όριο της προηγούµενης
περίπτωσης.
• Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 40.000 Ευρώ.
Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την αίτησης
υποβολής,
Επιχειρηµατικό
σχέδιο,
Προσφορές
προµηθευτών
και
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά.

Co

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση
αντίστοιχων επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Σοφία Καρακώστα, τηλ. 210 6563806, e-mail: karakosta@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Κορίνα Βουλγαρίδου, Τηλ 2310 531000 εσωτ 140 email: boulgaridou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

LA

9) Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)

AT

∆όθηκε παράταση στην προθεσµία υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα της ενίσχυσης ΜΜΕ Εµπορίου και
Υπηρεσιών µε λήξη προθεσµίας από 16/10 έως 9/11 ανάλογα µε τον λήγοντα ΑΦΜ της επιχείρησης.
Ειδικά για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, της ∆υτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας η παράταση αυτή είναι
έως την 10η ∆εκεµβρίου 2007 ανεξαρτήτως ΑΦΜ της επιχείρησης.
Επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη
Ζώνη Α' και Β' και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ' (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον
δεν υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου
προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.
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Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000
ευρώ για την Ζώνη Γ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής

gS
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Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι:
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
2. Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση
της επένδυσης.
3. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας.
5. Συστήµατα αυτοµατοποίησης.
6. ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10%
του συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
7. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας.
8. ∆απάνες προώθησης.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση
προτάσεων για επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί
δίπλα στον επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της
επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες του προγράµµατος δείτε την περίληψη του ΠΕΠ Εµπορίου Υπηρεσιών.

Co

Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών :
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- κα. Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
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10) Ενίσχυση Νοµαρχιακού και Τοπικού Τύπου για Ηλεκτρονικοποίηση – Ψηφιοποίηση
Επιχειρηµατικών Λειτουργιών
Eνίσχυση του Ηµερήσιου - Εβδοµαδιαίου πολιτικού και αθλητικού περιεχοµένου Νοµαρχιακού και Τοπικού τύπου, καθώς
και των ενώσεων ιδιοκτητών ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων πολιτικού και αθλητικού περιεχοµένου νοµαρχιακών και
τοπικών εφηµερίδων.

AT

LA

Στόχος του προγράµµατος είναι η σύνδεση και η χρήση του ∆ιαδικτύου από ένα σηµαντικό αριθµό µικρών περιφερειακών
εφηµερίδων, µε σκοπό να αναπτύξουν «ηλεκτρονικά» δραστηριότητες όπως:
• η πληροφόρηση και η γρήγορη επικοινωνία µε πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες.
• η προβολή και προώθηση των εκδοτικών της δραστηριοτήτων της σε µια διευρυµένη δυνητική πελατεία.
• η αποστολή και λήψη δεδοµένων µε πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες ή µε το δηµόσιο.
• η αναζήτηση ευκαιριών στην αγορά και επιχειρηµατικών συνεργασιών.
• το άνοιγµα µε πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο στη διεθνή αγορά.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων:
18/7/2007-15/10/2007
Τι χρηµατοδοτείται:
• Εκσυγχρονισµό των ΜΜ Εκδοτικών Επιχειρήσεων µε την χρηµατοδότηση της εισαγωγής και εφαρµογής εργαλείων
πληροφορικής στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
• Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών πληροφορικής στην παραγωγή,
ενηµέρωση και επικοινωνία.
• Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των Επιχειρήσεων βάσει της ανάπτυξης των παραπάνω εφαρµογών σε
θέµατα καταχώρισης, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας ώστε να λειτουργούν ως ανταγωνιστικές,
βιώσιµες Επιχειρήσεις.
• Βελτίωση
των
κτιριακών
υποδοµών
των
γραφείων
και
των
εγκαταστάσεων.
Υποστήριξη των Επιχειρήσεων για καινοτόµες µεθόδους παραγωγής των φύλλων του εντύπου ώστε να
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ανταποκρίνονται στις σηµερινές απαιτήσεις της ταχείας µετάδοσης της πληροφορίας.
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
• Ο ανώτατος υποβαλλόµενος και επιχορηγούµενος προϋπολογισµός για τις ηµερήσιες και εβδοµαδιαίες πολιτικού
και αθλητικού περιεχοµένου εφηµερίδες ανέρχεται σε 20.000€ ανά πρόταση. Εξαιρετικά για τις ενώσεις ιδιοκτητών
ο ανώτατος προϋπολογισµός ανέρχεται στις 40.000 € ανά πρόταση.
• Η δηµόσια χρηµατοδότηση (επιχορήγηση) ανέρχεται στο 55% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.
• Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού.

.A
.

Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προγράµµατος δείτε την ιστοσελίδα
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=2606&keywords=&exactKeyword=
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11) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών
σε Παγκόσµιο Επίπεδο
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance and Development
(PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή επιχειρηµατικές
ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη
βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.gr). Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα
πραγµατοποίησης και αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank
Group), Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD), και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω
λέξεων κλειδιών και άλλων κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που
ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων
συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας
ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του έργου.

NT
IS

Co

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
• Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, κιν. 6947 001996, εσωτ. 113, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

12) Exceed to succeed!

The European Venture Contest provides opportunities for entrepreneurs with international ambition and prospects. Involve
in networking, obtain visibility and receive mentoring from seasoned entrepreneurs and investors, and win the...
€ 90.000 Eurecan European Venture Contest Award

AT
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The European Venture Contest will grant the Eurecan European Venture Contest Award of €90.000 to the winner of the
contest!
Now in its third edition, the European Venture Contest has grown to become the largest and richest pan-European
competition with the highest prize money, the best companies, and a very high profile Selection Committee & Final Jury.
This year's Final Jury will take place on 10-11 December 2007 in Barcelona. Companies wishing to compete for the
Eurecan Award need to pass our selection process.
Eurecan is the platform Caja Navarra has created to empower pioneers in new business to invest in their projects. It is
supporting 865 projects with 39.6 million euros in financing and 9.8 millions in investment which has created 2117 jobs.
Please note that the deadline for the submission of proposals is the 28th of September 2007!
For further information please visit : http://www.europeanventureinstitute.eu/
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Κύπρου :
- Χαράλαµπος Παναγιώτου, Τηλ. 00357 22 660482, e-mail: c.panayiotou@atlantis.cy.net
- Μιχάλης Ταπακούδης, Τηλ. 00357 22 660482, e-mail: m.tapakoudis@atlantis.cy.net
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
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13) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.
Στόχος του προγράµµατος είναι να συµβάλει στην ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους που να
βασίζεται σε µια κοινή πολιτιστική κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δηµιουργών, των
πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών οργανισµών στις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα
στρέφεται προς µια διεπιστηµονική/διατοµική προσέγγιση και στοχεύει στην προώθηση µιας αυξηµένης συνεργασίας µεταξύ
των πολιτιστικών φορέων, ενθαρρύνοντας τα σχέδια διατοµικής συνεργασίας.
Στο πρόγραµµα καλούνται να συµµετάσχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς και τοµείς µη οπτικοακουστικού χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένων
των
πολιτιστικών
επιχειρήσεων,
εφόσον
δεν
ασκούν
κερδοσκοπική
δραστηριότητα.
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Προτάσεις µπορούν να υποβληθούν στους τοµείς:

gS

Τοµέας 1: Υποστήριξη πολιτιστικών ενεργειών

Πολυετή σχέδια συνεργασίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 31/10/2007
Προϋπολογισµός: 17,5 εκ.€
∆ιάρκεια σχεδίων: 3-5 χρόνια
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 200.000 έως 500.000€ ετησίως και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών
Ενέργειες συνεργασίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 31/10/2007
Προϋπολογισµός: 10 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια ενεργειών: 24 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 50.000 έως 200.000€ και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών



Λογοτεχνική µετάφραση
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1/10/2007 και 1/4/2008
Προϋπολογισµός: 1,7 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια σχεδίων: 18 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: από 2.000 έως 60.000€ και έως το 50% των συνολικών λειτουργικών δαπανών



Ειδικά µέτρα: Συνεργασία µε τρίτες χώρες (5 σχέδια συνεργασίας µε την Κίνα και 5 σχέδια συνεργασίας µε την
Ινδία)
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 1/10/2007
Προϋπολογισµός: 1,8 εκ.€
Μέγιστη διάρκεια σχεδίων: 24 µήνες
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: έως 180.000€ για κάθε σχέδιο και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
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Τοµέας 2: Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Φορέων

Ετήσιες και πολυετείς επιχορηγήσεις λειτουργίας
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 5/11/2007
Προϋπολογισµός: τουλάχιστον 5 εκ.€
Οι συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης αντιστοιχούν στα 0,75 περίπου του διαθέσιµου προϋπολογισµού, ενώ οι
ετήσιες επιδοτήσεις αντιστοιχούν στο 0,25 περίπου του διαθέσιµου προϋπολογισµού µε ελάχιστη εγγυηµένη
συµµετοχή που ανέρχεται στο 20 % του διαθέσιµου προϋπολογισµού.

AT

Τοµέας 3: Υποστήριξη αναλύσεων και δραστηριοτήτων διάχυσης

∆ίκτυα: Υποστήριξη δραστηριοτήτων αξιολόγησης ή αποτίµησης αντικτύπου στον τοµέα της Ευρωπαϊκής
πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 1/10/2007
Προϋπολογισµός: 0,6 εκ.€
Κοινοτική συγχρηµατοδότηση: έως 200.000€ και έως το 50% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., διαθέτοντας πολύχρονη πείρα και έχοντας παρουσιάσει ιδιαίτερα σηµαντικές επιτυχίες
στην εκπόνηση αντιστοίχων προτάσεων-φακέλων στο πλαίσιο εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων, είναι σε θέση να
συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων σας.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επισκεφτείτε το site http://eacea.cec.eu.int/culture/calls2007/index_en.htm
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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14) 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο: Ειδικά προγράµµατα συνεργασίας: Τεχνολογίες Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας (ICT) και Ασφάλεια (Security) (Joint ICT – Security call)
Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των ειδικών προγραµµάτων συνεργασίας: «Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» και «Ασφάλεια» του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι κατηγορίες που πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν είναι οι ακόλουθες:
•
Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας - Θεµατική περιοχή 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των
δικτύων και των υπηρεσιών / Προστασία κρίσιµων υποδοµών
•
Ασφάλεια – Θεµατική περιοχή 1: Ασφάλεια διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων

.A
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Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 29η Νοεµβρίου 2007, ενώ ο προϋπολογισµός έχει οριστεί στα 40
εκ.€, από τα οποία τα 20 εκ.€ θα διατεθούν στις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και τα υπόλοιπα 20 εκ. € στον
τοµέα της Ασφάλειας.

gS

Σας υπενθυµίζουµε ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική συµµετέχει στο έργο Secure-Force, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα στο χώρο της Ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.secure-force.eu, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα:
•
να εντοπίσετε έργα για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για
την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).
•
να εντοπίσετε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
•
να καταχωρήσετε τη δική σας επιχείρηση στη βάση δεδοµένων
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Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 27 περιλήψεις έργων για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-SEC-2007-1
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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15) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράµµατος
για την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και των νέων online τεχνολογιών
(Safer Internet plus)

LA

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες να καλύπτουν τις ακόλουθες
δράσεις:
• Καταπολέµηση του παράνοµου περιεχοµένου
• Προαγωγή ασφαλέστερου περιβάλλοντος
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για το έτος 2007 έχει οριστεί στα 11,51 εκ. € κοινοτική συµµετοχή. Η τελική
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 22/10/2007.

AT

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη, στις υποψήφιες χώρες, καθώς
και σε κράτη της ΕΖΕΣ. Στο πρόγραµµα είναι δυνατό να συµµετάσχουν επίσης νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµοί, χωρίς όµως να λαµβάνουν χρηµατοοικονοµική στήριξη από την Κοινότητα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα Safer Internet Plus υπάρχουν στο site: http://ec.europa.eu/saferinternet
Υπενθυµίζουµε ότι η Ατλαντίς Συµβουλευτική συµµετέχει στο έργο Secure-Force, στόχος του οποίου είναι η υποστήριξη
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους σε ερευνητικά έργα στο χώρο της Ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες
µπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.secure-force.eu, ή να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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16) Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές προτεραιότητες σε πεδία όπου η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, όπως δίκτυα επικοινωνίας, ενσωµατωµένα συστήµατα
πληροφορικής, νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι 477 εκ. € ενώ η προθεσµία υποβολής
πρότασης ορίστηκε για τις 9/10/2007.
Παρακάτω παραθέτουµε τις Προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται η 2η Πρόσκληση ΤΠΕ:
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Πρόκληση 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των δικτύων και των υπηρεσιών.
6. Νέες Εφαρµογές και Πειραµατικές Εγκαταστάσεις
Πρόκληση 3: Εξαρτήµατα, Συστήµατα, Μηχανική
5. Φωτονικά / Οπτικά Εξαρτήµατα
6. "Μίκρο" και "Νάνο" συστήµατα
7. ∆ικτυωµένα Ενσωµατωµένα Συστήµατα και ∆ικτυωµένα Συστήµατα Ελέγχου
Πρόκληση 5: Προς ∆ιαρκή και Προσωπική Φροντίδα Υγείας
3. Ψηφιακός "Φυσιολογικός" Άνθρωπος
Πρόκληση 6: Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Φορητότητα, την Περιβαλλοντική Σταθερότητα και την Επάρκεια της
Ενέργειας
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής για "Συνεργαζόµενα" συστήµατα
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής για την ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και την Επάρκεια της Ενέργειας
Πρόκληση 7: Τεχνολογίες Πληροφορικής για Ανεξάρτητο Τρόπο Ζωής και Κοινωνική Ένταξη
2. Εύκολα προσβάσιµες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Κοινωνική Ένταξη
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-2
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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17) 1ο i-techpartner Software Forum: Βρείτε Στρατηγικούς Συνεργάτες και Επενδυτές για
τα Ερευνητικά σας Αποτελέσµατα
Μετά την επιτυχία της 1ης Ακαδηµίας i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς, οι ερευνητές της χώρας συνεχίζουν να έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν χρηµατοδότηση και
συνεργάτες για κορυφαία ερευνητικά τους έργα, µέσω της δικτυακής πύλης http://www.i-techpartner.eu. Σε συνέχεια της
Ακαδηµίας επιλεγµένα µέλη του δικτύου i-techpartner, προσκαλούνται σε κλειστά τοµεακά Forum, ώστε να έρθουν σε
επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες από τις 12 Ευρωπαϊκές περιφέρειες που συµµετέχουν στο έργο.

Να
Να
Να
Να

πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε δυνητικούς συνεργάτες του κλάδου.
µάθουν τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί.
διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς.
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Το πρώτο τοµεακό Forum διοργανώνεται στο Porto (Πορτογαλία) στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 και αφορά τον τοµέα του
Software. Σκοπός του Forum είναι να φέρει κοντά ερευνητές από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογα
ερευνητικά αποτελέσµατα, µε δυνητικούς συνεργάτες, επενδυτές και ειδικούς από όλη την Ευρώπη αποκλειστικά από τον
τοµέα του Software. Κατά τη διάρκεια του Forum οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα:

Εκτός από το Software Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης το Mobile Applications & Communications
Forum στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2008 στη Σουηδία, το e-services Forum το Μάρτιο 2008 στο Liverpool καθώς και
περισσότερα από 4 τοµεακά Fora που θα καλύπτουν µεταξύ άλλων κλάδους όπως: Industrial Biotech, Micro
Nanotechnology, Diagnostics/Medtech, Healthcare κλπ.
Οι ερευνητές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα που διαθέτουν αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσµατα τα οποία
επιθυµούν να εκµεταλλευτούν στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, καθώς και ΜΜΕ και ειδικοί του κλάδου
Software µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον :
- Χριστόδουλο Κερατίδη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
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18) Το www.jobical.com δηµιουργεί µια από τις µεγαλύτερες βάσεις βιογραφικών στην
Ελλάδα!
Το www. Jobical.com ξεπέρασε µόνο στην Ελλάδα τα 24.500 βιογραφικά στελεχών από υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων.
Κερδίζοντας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα την εµπιστοσύνη των εργοδοτών, βοηθά τις εταιρίες να εντοπίσουν τους
κατάλληλους επαγγελµατίες και να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες τους σε προσωπικό άµεσα και αποτελεσµατικά!
Βρες δουλειά χωρίς να ψάχνεις σε µικρές αγγελίες: Jobical.com
Βρες τα στελέχη και προσωπικό που έχεις ανάγκη: Jobical.com

.A
.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
- Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: boza@atlantisresearch.gr

gS

19) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
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Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το
Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του.
Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη χρήση
εργαλείων πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.

Co

Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από
το δηµοσιογράφο κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
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Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του
περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς
και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr

LA

20) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας

AT

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

21) Πωλείται:
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Στο χωριό Ελληνικό του Νοµού Κιλκίς και σε πανοραµικό σηµείο (900 µ. υψόµετρο) διατίθεται περιφραγµένο αγροτεµάχιο 15
στρεµµάτων, το οποίο διαθέτει παροχές νερού και ρεύµατος, νεόκτιστο οίκηµα 270 τ.µ. και βρίσκεται σε φάση ανέγερσης µε
κατασκευασµένες ήδη τοιχοποιία, σκεπή, κουφώµατα, υπόστεγο 85 τ.µ. και διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο, καθώς και
άδεια αναψυκτηρίου – οβελιστηρίου. Η όλη επένδυση έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο αγροτουριστικής επιχείρησης
και βρίσκεται σε ένα σηµείο σηµαντικής φυσικής οµορφιάς, το οποίο απέχει 45 χλµ. από τη Θεσσαλονίκη, 35 χλµ. από τις
Σέρρες και 25 χλµ. από το Κιλκίς. ∆ίνεται η δυνατότητα επέκτασης σε παρακείµενο κοινόχρηστο χώρο και δεν υπάρχει άλλη
παρόµοια επιχείρηση στην περιοχή. Τιµή: 170.000 €.

AT

LA

NT
IS

Co

ns
ult
in

gS

.A
.

Όποιος ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει µε τον:
Άγγελο Μαγκλή, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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