ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
β' 15θήµερο Οκτωβρίου 2007 –
ΤΕΥΧΟΣ 117

AATT
LLAA
NNTT
ISIS
CC
onons
su ul
ltintin
ggS
S. .A
A. .

1) Υποκατάστηµα Αθηνών ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Αλλαγή ∆ιεύθυνσης...................................................... 2
2) “e-Consulting – Επιχειρηµατικό Σχέδιο”: Υποστήριξη, έλεγχος και αξιολόγηση κατά τη δηµιουργία ενός
Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Business Plan) από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..................................................... 2
3) Ολοκληρώνεται έως την 9/11 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων των
κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.) ........................... 3
4) Ολοκληρώνεται την 31/10/2007 η προθεσµία υποβολής προτάσεων του β' κύκλου του προγράµµατος
«Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και
πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών». ................................................................................................. 3
5) Ολοκληρώνεται την 31/10 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας. .......................................................................................................................................................... 5
6) Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα σεµινάρια που οργάνωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό
Νόµο 3299/04...................................................................................................................................................................... 6
η
η
7) ∆ηµοσιεύθηκε η 1 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη συγχρηµατοδότηση από το LIFE+ την 4 Οκτωβρίου
2007 .................................................................................................................................................................................... 6
8) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων..................................................................................................................................... 7
9) ISO 27001:2005.............................................................................................................................................................. 7
10) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45............................................................................................................... 8
ο
11) Πρόσκληση στο 9 Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών GREEK ICT FORUM - Παρουσίαση
του έργου Gate2Start .......................................................................................................................................................... 8
12) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο πρόγραµµα Eurostars της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.............................. 9
13) ∆ραστηριότητα στη Μαγνησία ..................................................................................................................................... 10
14) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο .. 10
15) Το www.jobical.com δηµιουργεί µια από τις µεγαλύτερες βάσεις βιογραφικών στην Ελλάδα! ..................................... 10
16) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης .......................................................... 11
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση" .................................................................................................. 11
17) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε
την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας .................................................................................................................................. 11
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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.
Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr

ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 308 & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 2, Τ.Κ. 155 62, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800, FAX 2310 6563801, e-mail: athens@atlantisresearch.gr
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Ι. ΓΡΥΠΑΡΗ 2, ΓΡΑΦΕΙΟ 104, ΤΚ 1090, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: info@atlantis.cy.net

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ & Β. ΚΡΙΜΠΑ 1, 715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ. 2810 542700, FAX 2810 542760, e-mail: info@alphaleader.gr
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr
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1) Υποκατάστηµα Αθηνών ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Αλλαγή ∆ιεύθυνσης
Το Υποκατάστηµα Αθηνών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική, µετά από 2 χρόνια παρουσίας στη Μεσογείων 176, ετοιµάζεται να
µετακοµίσει από τις 22 Οκτωβρίου 2007 σε µεγαλύτερο χώρο που καλύπτει καλύτερα τις νέες του ανάγκες. Τα νέα γραφεία
θα είναι στη Μεσογείων 308 & Αρκαδίου 2, Χολαργό (έναντι νέου σταθµού Μετρό Νοµισµατοκοπείου). Τα τηλέφωνα, (210
6563800) φαξ (210 6563801) και e-mail (hadjicostas@atlantisresearch.gr) του Υποκαταστήµατος Αθηνών θα παραµείνουν
ως έχουν. Παράλληλα, θα λειτουργεί επιπρόσθετα ως τηλέφωνο και φαξ ο αριθµός 210 7224034.
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Ευχαριστούµε για την υποστήριξη σας στην αρχική ανάπτυξη του Υποκαταστήµατος Αθηνών. Το Υποκατάστηµα Αθηνών
προσβλέπει στη συνέχεια της υποστήριξης σας, σε θέµατα επιχορηγήσεων επενδύσεων, επιχειρησιακού σχεδιασµού,
διαρθρωτικών δράσεων οργανισµών δηµοσίου τοµέα, και άλλων συµβουλευτικών σας αναγκών.

gS

Θύρσος Χατζηκώστας, Τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr

2) “e-Consulting – Επιχειρηµατικό Σχέδιο”: Υποστήριξη, έλεγχος και αξιολόγηση κατά τη
δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου (Business Plan) από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
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Η νέα υπηρεσία “e-Consulting – Επιχειρηµατικό Σχέδιο” αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για οποιονδήποτε επιθυµεί να
δηµιουργήσει ένα πρώτης τάξεως επιχειρηµατικό σχέδιο. Ένα σωστό επιχειρηµατικό σχέδιο είναι από τα σηµαντικότερα
εργαλεία κάθε επιχείρησης ώστε να αναπτυχθεί κερδοφόρα, να αποφύγει ή/και να αντιµετωπίσει επιχειρηµατικούς
κινδύνους, να προσελκύσει πρώτης τάξεως στελέχη και να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης.
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Η υπηρεσία καθιστά εφικτή σε µοναδική τιµή:
•
την αποσαφήνιση και επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής για την επιχείρηση σας.
•
την εκµετάλλευση όλων των ευκαιριών που παρουσιάζονται στο επιχειρηµατικό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση σας.
•
τη µεθοδική καταγραφή των απαιτούµενων δράσεων για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.
•
τη δηµιουργία ενός ξεκάθαρου, περιεκτικού και αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού σχεδίου.
•
την ανάπτυξη ενός κρυστάλλινου εγχειριδίου για ενδοεπιχειρησιακή χρήση ή για την προσέλκυση επενδυτών.
Όλα αυτά, και όχι µόνο, µε την υποστήριξη, τον έλεγχο και την αξιολόγηση από τους έµπειρους συµβούλους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Συµβουλευτική.
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Το πακέτο περιλαµβάνει:
• Υλικό υποστήριξης συγγραφής Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
o Οδηγός συγγραφής
o Ερωτήσεις για την αξιολόγηση του σχεδίου
o ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις συχνών ερωτήσεων (FAQ)
o Σύνδεσµοι (links) για την επιχειρηµατικότητα και τη δικτύωση των επιχειρήσεων
• Υποστήριξη στη συγγραφή µέσω τηλεφώνου ή email.
o Επίλυση αποριών για ένα µήνα µετά την αγορά του πακέτου
• Έλεγχος και σχολιασµός της ∆ιοικητικής Σύνοψης κατά την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης για καθορισµό
στρατηγικής
• ∆ύο αξιολογήσεις και σχολιασµοί του Επιχειρηµατικού Σχεδίου από εξειδικευµένο σύµβουλο (κατά προτίµηση στο
τέλος της διαδικασίας εκπόνησης)
o Εντοπισµό και επισήµανση πιθανών λαθών
o Βελτίωση επιχειρηµατολογίας
o Εντοπισµό παραλείψεων
o Επισήµανση αδυναµιών και ευκαιριών
o Ενηµέρωση για ενδεχόµενες επιχορηγήσεις της επιχείρησης σας
• Υποστήριξη για την ανάπτυξη παρουσίασης (PowerPoint) για ενηµέρωση επενδυτών
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το e-Consulting για επιχειρηµατικά σχέδια επισκεφτείτε το site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. www.atlantisresearch.gr ή επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας:
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 114, κιν. 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
- Θεολόγος Λιοτόπουλος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 142, κιν. 6974 747477, e-mail: liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Θάνος Μυτιληναίος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 116, κιν. 6947 001997, e-mail: mytilinaios@atlantisresearch.gr
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3) Ολοκληρώνεται έως την 9/11 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ενίσχυση
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)
Η προθεσµία υποβολής προτάσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα της ενίσχυσης ΜΜΕ Εµπορίου και Υπηρεσιών
ολοκληρώνεται 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 λήξη της προθεσµίας
είναι έως την 10η ∆εκεµβρίου 2007 ανεξαρτήτως ΑΦΜ της επιχείρησης.
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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
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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.
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.
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Για περισσότερες πληροφορίες του προγράµµατος δείτε την περίληψη του ΠΕΠ Εµπορίου Υπηρεσιών.
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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, κιν. 6941 668405, e-mail: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr

4) Ολοκληρώνεται την 31/10/2007 η προθεσµία υποβολής προτάσεων του β' κύκλου του
προγράµµατος «Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων για τη δηµιουργία εφαρµογών και παροχή
υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών».
Στο πρόγραµµα «ευφυείς θαλάσσιες µεταφορές», ενθαρρύνονται µε επιδότηση 40% - 50%
οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας να προβούν σε
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επενδύσεις για τη δηµιουργία εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και
πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της
ακτοπλοΐας, της εµπορευµατικής ναυτιλίας και των λιµενικών υπηρεσιών, µέσω της υιοθέτησης των συστηµάτων
ευφυών µεταφορών από τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Τα οικονοµικά οφέλη για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις αναµένεται να προκύψουν είτε άµεσα, µε την απευθείας
επιχειρησιακή ενσωµάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στην καθηµερινή παραγωγική τους δραστηριότητα,
είτε έµµεσα από τη εµπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
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Οι ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν σχετίζονται µε την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που
ενδεικτικά µπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Ενηµέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραµµατισµένα δροµολόγια πλοίων, ώρες απόπλου / κατάπλου,
δυνατότητες συνδυασµού δροµολογίων και γενικά µέσων για την πραγµατοποίηση µετακινήσεων µεταξύ
διαφορετικών προελεύσεων και προορισµών στον επιθυµητό χρόνο κλπ.)
• Ενηµέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για τα προγραµµατισµένα
και έκτακτα δροµολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων,
αλλαγή προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναµική ενηµέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου / κατάπλου κλπ.)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων – πολίτη – τρίτων
µερών
• Συνδυασµένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισµού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών, µε έµφαση στις θαλάσσιες
µεταφορές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες
του λιµένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (διασύνδεση των λιµένων µε χερσαία δίκτυα)

Co

Στη ∆ράση µπορούν να συµµετάσχουν µεµονωµένες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, για
τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή ή στον τριτογενή τοµέα της οικονοµίας και δεν εντάσσονται στις
εξαιρέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 70/2001 της Επιτροπής
• ο κύκλος εργασιών και το ενεργητικό τους εµπίπτουν σε συγκεκριµένα όρια (κύκλος εργασιών<50.000.000€ ή
ενεργητικό <43.000.000 €)
• ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι µικρότερος ή ίσος των 250 ατόµων
• λειτουργούν νόµιµα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόµενες από το νόµο άδειες λειτουργίας
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Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Β' Κύκλου της ∆ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το
χρονικό διάστηµα των εννέα (9) µηνών από την επίσηµη έναρξη του έργου.
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Κάθε επενδυτική Πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης δύο φάσεις υλοποίησης:
• Εντός χρονικού διαστήµατος µέγιστης διάρκειας εφτά (7) µηνών από την επίσηµη έναρξη του έργου θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εγκατάσταση της απαιτούµενης υποδοµής. Στο διάστηµα αυτό θα πρέπει να καταστεί
δυνατή η λειτουργία των τµηµάτων του εξοπλισµού που έχει εγκατασταθεί (Α’ Φάση).
• Με την παρέλευση της Α’ φάσης του έργου και για χρονικό διάστηµα µέγιστης διάρκειας δύο (2) µηνών, θα πρέπει
να προβλέπεται η δοκιµαστική λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να αναπτυχθούν µέσω της
συγκεκριµένης επένδυσης (Β’ Φάση).
Οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν την επένδυση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την
ολοκλήρωση του ενισχυόµενου έργου.
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Στις επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνεται το κόστος των σηµαντικότερων στοιχείων που
απαρτίζουν µια ολοκληρωµένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:
• επενδύσεις σε πάγια (προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρµογών
λειτουργικού και εξειδικευµένου λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας
κλπ.) και
• σε άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προµήθειας δεδοµένων, ενέργειες προώθησης / προβολής,
παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους, εκπόνηση µελετών σχετιζόµενων µε την Πρόταση και
αναφερόµενων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
οργάνωσης και διοίκησης του έργου κλπ.).
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενη πρόταση θα είναι ίσο µε:
• το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση,
• το 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µεσαία επιχείρηση.
O µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 ευρώ και ο
ελάχιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από
150.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου
δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου.
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

http://www.e-transport.gov.gr/

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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , κιν. 6943 293061, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
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5) Ολοκληρώνεται την 31/10 η προθεσµία υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας.

gS

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.
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.
υποβολή

των

αιτήσεων

γίνεται

στον

ΕΟΜMΕΧ

από

την

19/7/2007
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έως
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31/10/2007.
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∆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.
• 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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Τα ανώτατα 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
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.
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Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την
αίτησης υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
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
- Χρύσα Στάικου, τηλ. 210 6563805, κιν. 6940 822912, e-mail: staikou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112 , κιν 6943 293061 email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα σεµινάρια που οργάνωσε η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. για τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε σεµινάριο για τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04 στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη µε θεµατολογία γύρω από τις ρυθµίσεις του Νόµου, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και τις τελευταίες
νοµοθετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Το σεµινάριο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 13/10/2007, στις εγκαταστάσεις της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και στην Αθήνα το Σάββατο 20/10/2007 σε αίθουσα του ξενοδοχείου President.
Για τα παραπάνω θέµατα κατά την παρουσίαση αλλά και µέσω ζωντανού διαλόγου που ακολούθησε για κάθε ενότητα,
δόθηκαν απαντήσεις σε γενικές αλλά και εξειδικευµένες απορίες και διευκρινήσεις σε κρίσιµα σηµεία κλειδιά.
Επίσης δόθηκε υλικό µε την παρουσίαση, το σύνολο της ισχύουσας νοµοθεσίας και την κωδικοποίηση αυτής.

Co

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να παρέχει ενηµέρωση υπεύθυνα µε νέα σεµινάρια, µε ηµερίδες, µε το
ενηµερωτικό της δελτίο και µε την ιστοσελίδα της www.atlantisresearch.gr σε όσους ενδιαφέρονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Αναπτυξιακό νόµο, επιστεφτείτε τις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων
στην ιστοσελίδα µας.
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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.
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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 :
- Αγγελική Ζιάγκα Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

7) ∆ηµοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη συγχρηµατοδότηση από το
LIFE+ την 4η Οκτωβρίου 2007
Το LIFE+ είναι το χρηµατοδοτικό µέσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον για την περίοδο 2007-2013. Ο
γενικός στόχος του LIFE+ είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή, την ενηµέρωση και την ανάπτυξη της κοινοτικής
περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές,
ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη βιώσιµη ανάπτυξη.
Αποτελείται από τους εξής κλάδους:
1) LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα
2) LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση
3) LIFE+ Ενηµέρωση και Επικοινωνία
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Κάθε χρόνο θα υπάρχει µια πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του LIFE+.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων στον εθνικό φορέα για το 2007 είναι η 30η Νοέµβρη.
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στα πλαίσια του LIFE+ για το 2007 ανέρχεται στα 187.000.000 €, εκ των οποίων
6.356.000 € αντιστοιχούν στην Ελλάδα.
Οι δικαιούχοι είναι νοµικά πρόσωπα νοµίµως εγκατεστηµένοι σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι δηµόσιοι
ή/ και ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και όργανα µε δικαίωµα χρηµατοδότησης µέσω του LIFE+.
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Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην περίληψη του LIFE+ ή στις διευθύνσεις
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/components/documents/lifeplus_evaguide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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Υπεύθυνη Επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
Σοφία Στεφανίδου τηλ. 2310 531000 εσωτ. 138, κιν. 6943 293060, e-mail: stefanidou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γραφείου Κύπρου:
Χαράλαµπος Παναγιώτου τηλ. 0035722 660482, e-mail: c.panayiotou@atlantis.cy.net
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8) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων

To SBC Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει δηµιουργήσει την εκποµπή το
’10λεπτο των επιχορηγήσεων’ που παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των δύο ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλει ζωντανά ‘uncut’ τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιον
εξειδικευµένων εκποµπών.
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Με βάση τις τελευταίες µετρήσεις τηλεθέασης (BARI FOCUS Μάρτιος 2007– AGB Εβδοµαδιαία) του SBC αποτυπώνεται τόσο
η δυναµικότητα της ανάπτυξης σε καθηµερινή βάση όσο και η τεράστια επιτυχία σε καθαρό οικονοµικό περιβάλλον να
µαζεύει ένα τόσο µοναδικό τηλεοπτικό κοινό. Πιο συγκεκριµένα, το SBC το παρακολουθούν (AGB 05/10/07) καθηµερινά
µέσο όρο 156.000 τηλεθεατές, άντρες – γυναίκες 25+ µε reach 5,5% µέση ηµερήσια κάλυψη. Αυτή η µέτρηση αφορά
µόνο τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, το SBC το παρακολουθούν κατεξοχήν εταιρείες, τράπεζες, εισηγµένες, Νοσοκοµεία,
χρηµατιστηριακές, επαγγελµατίες και εµπορικά σηµεία εστίασης πχ Flocafe.
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Ο επιχειρηµατικός στόχος του SBC είναι εντός του έτους 2008 να καλύψει την ειδησεογραφία της Νοτιανατολικής Ευρώπης
εµπλουτίζοντας το ‘content’ του καναλιού και να δηµιουργήσει πλατφόρµα IPTV ώστε το ζωντανό πρόγραµµα παράλληλα
να προβάλλεται και στο διαδίκτυο (Live stream).
Η ζωντανή προβολή του καναλιού µέσω διαδικτύου θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, µε στόχο σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα να προστεθεί ένα κοινό (internet user) στους τηλεθεατές µας που δεν έχουν την δυνατότητα να µας
παρακολουθήσουν τηλεοπτικά λόγω εργασίας ή λόγω περιοχής.

9) ISO 27001:2005
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Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για προβολή, παρουσίαση ή οποιαδήποτε συνεργασία παρακαλώ επικοινωνήστε µε την :
Φωτεινή Γαρυφάλλου, τηλ. 210 6725200.

Το ISO 27001:2005, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αναφέρεται σε µέτρα και πρακτικές που θα καταστήσουν ελεγχόµενη
και σταδιακά ασφαλή, την διαχείριση οποιασδήποτε σηµαντικής πληροφορίας, αφορά την επιχείρηση και τους πελάτες της.
Η διαχείριση αυτή είναι αναγκαία λόγω Νοµοθετικών διατάξεων όπως η Νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, η Νοµοθεσία για την διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου, η Νοµοθεσία για την προστασία της πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Είναι επίσης αναγκαία για λόγους δεοντολογίας, πολιτικής, ανταγωνισµού αλλά και προστασίας των πελατών
µιας επιχείρησης έναντι της κακόβουλης απόσπασης στοιχείων που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους
ανταγωνιστές να κερδοσκοπήσουν έναντι των πελατών της επιχείρησης.
Η διαχείριση είναι δύσκολη χωρίς την εγκατάσταση ενός συστήµατος, όπως αυτό που εισηγείται το πρότυπο ISO
27001:2005. Με βάση αυτό το πρότυπο, σχεδιάζεται ένα σύστηµα που θα έχει ως στόχο την προστασία κάθε
πληροφοριακού αγαθού που έχει αξία για την επιχείρηση είτε αυτό είναι αποθηκευµένο σε ηλεκτρονική µορφή είτε µπορεί
να µεταδοθεί από στόµα σε στόµα.
ΑΠΕΙΛΕΣ, για την ασφάλεια της πληροφορίας, αποτελούν η κλοπή, το δικτυακό έγκληµα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι
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επιβλαβείς κώδικες, οι βλάβες του εξοπλισµού κλπ. Οι απειλές αυτές εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του συστήµατος
ασφαλείας της επιχείρησης και προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να απειλήσουν σηµαντικά ακόµη και την
επιχειρησιακή συνέχεια. Για το λόγο αυτό και σχεδιάζεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφαλείας. Συστηµατικοί έλεγχοι,
προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες, επαναλαµβανόµενες σε συνεχείς κύκλους ποιότητας, συντελούν στην
διαρκή βελτίωση του συστήµατος µε συνέπεια την συνεχή µείωση των επιπτώσεων που µπορεί να προκαλέσουν οι
ενδεχόµενες απώλειες.
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται ήδη σε Τραπεζικούς οργανισµούς, Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και εταιρείες
παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσµο. Η εξάπλωσή του είναι ραγδαία αφού αποτελεί εκτός των άλλων και ένα
συστηµατικό µέσο εντοπισµού των κινδύνων που δηµιουργού οι απειλές αλλά και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για
την εξάλειψή τους ή την µείωση των συνεπειών τους.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας
- Κωνσταντίνος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 746862, e-mail: cdik@bkg.gr

gS

10) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45
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H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει σε συνεννόηση µε τους πελάτες ανεξάρτητα ή µεµονωµένα (π.χ. Γενικό
Σεµινάριο κοινό για όλες τις επιχειρήσεις σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ή εκπαίδευση tailor made σε θέµατα που
ενδιαφέρουν την εταιρεία) να οργανώσει όλη την διαδικασία της κατάρτισης απο την οργάνωση της εκπαίδευσης έως την
γραφειοκρατική εργασία µε τον ΟΑΕ∆.
Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., υποχρεωτικά µαζί µε
τις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ πληρώνουν και ένα ποσοστό ίσο µε το 0,45% της µισθοδοσίας για εκπαίδευση. Αυτό το
ποσό υπολογίζεται γύρω στα 90 € ανά εργαζόµενο το χρόνο.
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να το ζητάει το ποσό αυτό πίσω και να το χρησιµοποιεί για εκπαίδευση. Ο ελεγκτικός
µηχανισµός είναι από τον ΟΑΕ∆, όπου καταθέτεις τα χαρτιά και σου αποδίδει τα χρήµατα. Οι πόροι του 0,45 που
αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από
κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
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Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έως και την 20/12/2007.
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Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το
έτος 2007, διαµορφώνεται ως εξής:
• Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2007, εφόσον οι δαπάνες
κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
• Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες της
εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2007.
•
Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το
έτος 2006, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος 2007.
• Τα προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαµορφωµένους
χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς-συµβουλευτικούς φορείς.

LA

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωµής των προγραµµάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά µέσω
διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Βασίλειος ∆ικαιούλιας, Τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 422822, e-mail: bdik@bkg.gr
- Ελένη Μπάρλα, Τηλ. 210 6563800

11) Πρόσκληση στο 9ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών GREEK
ICT FORUM - Παρουσίαση του έργου Gate2Start
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ως υποστηρικτής
του 9ου Ετήσιου Συνεδρίου Πληροφορικής και Ψηφιακών
Επικοινωνιών GREEK ICT FORUM, σας προσκαλεί να συµµετάσχετε στις εργασίες του.
Το 9ο ετήσιο συνέδριο Greek ICT Forum, το οποίο πραγµατοποιείται µε τη θεσµική αιγίδα του υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών, της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων και της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού
Σχεδιασµού, αλλά και την αιγίδα των Υπουργείων, Γενικών Γραµµατειών, Επαγγελµατικών και Επιστηµονικών Φορέων που
έχουν άµεση σχέση µε την "Ψηφιακή Ελλάδα", διεξάγεται την ∆ευτέρα 29 και Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 στο
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ξενοδοχείο Intercontinental στην Αθήνα.
Το ετήσιο συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum διοργανώνεται για ένατη συνεχή χρονιά έχοντας
κατακτήσει καθολική αναγνώριση από την αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τις Επιχειρήσεις, τον ∆ηµόσιο Τοµέα,
τα Ερευνητικά και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και τους χρήστες που ενδιαφέρονται να ενηµερωθούν αλλά και να
παρουσιάσουν στρατηγικές, τάσεις και εφαρµογές στους τοµείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ/ICT).
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Στο 9ο Συνέδριο Greek ICT Forum διοργανώνονται οι εξής αυτοτελείς συνεδριακές ενότητες:
• Στρατηγικές Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
• Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική στις Επιχειρήσεις
• Ψηφιακή Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Προστασία
• Κανάλια ∆ιανοµής Ψηφιακών Υπηρεσιών και Προϊόντων
• Παιδεία, Πολιτισµός, Ψηφιακές Τεχνολογίες
• Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετάσχει στην εκδήλωση στην συνεδριακή ενότητα “Καινοτοµία και
Επιχειρηµατικότητα” παρουσιάζοντας το έργο Gate2Start. Το ευρωπαϊκό έργο Gate2Start χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε.
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας EUROPE INNOVA, και φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του πολύ µικρού
ποσοστού καινοτόµων ερευνητικών ιδεών που καταφέρνουν να χρηµατοδοτηθούν και να µετατραπούν σε
εµπορικά προϊόντα στον τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συντονιστής του έργου είναι η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και συµµετέχουν 5 ευρωπαίοι εταίροι από 3 χώρες (Βέλγιο, Γερµανία, Τσεχία).
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Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
9ο Greek ICT Forum
Πρόσκληση συµµετοχής
Εκδήλωση ενδιαφέροντος: www.ictplus.gr
Πληροφορίες για το έργο Gate2Start: www.europe-innova.org/Gate2Start & www.gate2start.eu
Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- 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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12) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το νέο πρόγραµµα Eurostars της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία µε το δίκτυο Eureka ανακοίνωσε στις 2 Οκτωβρίου 2007 την έναρξη ενός νέου
προγράµµατος για την υποστήριξη των καινοτόµων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ιδιωτικών και δηµοσίων), γνωστό
ως Eurostars. Tο Eurostars θα χρηµατοδοτήσει έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία
θα στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
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Επιλέξιµοι στο πρόγραµµα Eurostars είναι όλοι οι οργανισµοί (µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήµια,
ερευνητικά κέντρα κτλ), οι οποίοι θα πρέπει να σχηµατίσουν κοινοπραξία τουλάχιστον 2 εταίρων από 2 διαφορετικές
επιλέξιµες χώρες. Ο κύριος εταίρος ενός έργου θα πρέπει να είναι µικροµεσαία επιχείρηση, που επενδύει τουλάχιστον 10%
από τον κύκλο εργασιών της σε δραστηριότητες έρευνας.
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Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 8 Φεβρουαρίου 2008
∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός: 100 εκ. € Ευρωπαϊκή συµµετοχή και 300 εκ. € χρηµατοδότηση από τις 22 χώρες
µέλη του δικτύου Eureka και τις 5 συνδεδεµένες µε το FP7 χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, 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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13) ∆ραστηριότητα στη Μαγνησία
Έντονη δραστηριότητα επιδεικνύει το Τµήµα Υποστήριξης Προγραµµάτων ∆ηµοσίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ, στο Νοµό Μαγνησίας. Η
εταιρεία είναι ήδη:
− Σύµβουλος Σ∆ΙΤ στο ∆ήµο Πορταριάς, όπου ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του έργου 4η κατά σειρά µεταξύ 50 περίπου
έργων µελέτης Σ∆ΙΤ για parking, που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.
− Σύµβουλος για τη σύνταξη και προώθηση του Πρότυπου Καινοτόµου Σχεδίου Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ - global grands) των
Νήσων Άνω Μαγνήτων.
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Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ διεκδικεί σειρά έργων συµβούλου Σ∆ΙΤ στο νοµό και συγκεκριµένα στους ∆ήµους Βόλου, Κάρλας,
Μουρεσίου και Αρτέµιδας, ενώ συµβουλευτική υποστήριξη αναµένεται να παράσχει και στο ∆ήµο Ιωλκού.
Στα έργα και στις προτάσεις που υπέβαλε, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχει αναπτύξει συνεργασίες µε τοπικούς φορείς (ιδιαίτερα το
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου), τεχνικά - αρχιτεκτονικά γραφεία (Καραθάνου, Γιαµάκου) και τοπικές συµβουλευτικές
εταιρείες (Συµβουλευτική Αγροτών).
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχει απασχολεί ήδη τοπικό στέλεχος και επιδιώκει τη διεύρυνση της παρουσίας και των συνεργασιών της στο
Νοµό.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας:
- Πάνος Λιβέρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν. 6948 465030, e-mail: liveris@atlantisresearch.gr

14) 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.
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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.

LA

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, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

AT

15) 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
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com :
- Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, κιν. 6947 692241, e-mail: boza@atlantisresearch.gr
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16) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"

.A
.

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.

gS

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

17) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
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Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(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.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας :
- Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 144, κιν. 6949 120292, e-mail : folias@atlantisresearch.gr

11

