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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σας ενηµερώνει ότι ο δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από τις αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να
βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρεχόντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.

•

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

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.
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1) «e-Services» : Παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων
Λίγο πριν την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης E-Services, η Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε την παράταση της µέχρι την Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 14:00.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβληµένη σε συνέχεια σχετικής πρότασης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και έπειτα από πολυάριθµα αιτήµατα από επιχειρήσεις που εδρεύουν κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών.
Υπενθυµίζεται ότι η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)» υλοποιείται
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών
προς το υφιστάµενο και το δυνητικό πελατολόγιο των επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν.
Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαµβάνονται:
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιµόρφωση, Ξενάγηση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ∆ιαδραστικής Ενηµέρωσης – Πληροφόρησης
Λοιπές Εξειδικευµένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ο µέγιστος προϋπολογισµός των ενισχυόµενων έργων ανέρχεται στα 50.000 ευρώ µε αντίστοιχη επιχορήγηση έως του
ποσού των 30.000 ευρώ (ποσοστό επιχορήγησης: 60%), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης ανέρχεται στα
17.000.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης και να είναι µικρότερος των 5.000 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες µε ηµεροµηνία σύστασης πριν την 01/01/2008 επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου,
κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελληνική επικράτεια.
Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι οι :
1. Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του e-service ως 50% του προϋπολογισµού.
2. Λογισµικό.
3. Τηλεπικοινωνιακές δαπάνες συνδροµής στο Internet.
4. Συνδροµή σε υπηρεσίες.
5. Ενέργειες προώθησης / Προβολής ως 4.000 €.
6. Υπηρεσίες Συµβούλου ως 1.500€.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την περίληψη που έχει ετοιµάσει
(http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί ένα λειτουργικό οδηγό
δηµοσιευµένων οδηγών υποβολής, αξιολόγησης και υλοποίησης.

η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
κατανόησης των προβλέψεων

Α.Ε.
των

Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Βιβή Τοκπασίδου, τηλ. 210 6563813, κιν. 6956 331105, e-mail: tokpasidou@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική :
Προκηρύχθηκε το πρώτο πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ
Την προκήρυξη του πρώτου προγράµµατος ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, µε τίτλο «Φάση-2 Ενίσχυση Ελληνικών
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών
Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia, ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας.
Το πρόγραµµα προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
(ΕΠΑΝ-ΙΙ 2007-2013) και συγκεκριµένα, της ∆ράσης «∆ηµιουργία Καινοτοµικών Συνεργατικών Σχηµατισµών (Innovation
Clusters)».
Η ∆ράση αυτή υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΝ-ΙΙ: «∆ηµιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτοµίας
υποστηριζόµενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα πέντε Περιφερειών
µεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
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Η δηµόσια χρηµατοδότηση του προγράµµατος προέρχεται από εθνική συµµετοχή και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανέρχεται κατά µέγιστο σε 33.000.000 ευρώ.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των τύπων και µεγεθών, καθώς και σε Ακαδηµαϊκούς και Ερευνητικούς
φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα των Ηµιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωµατωµένων
Συστηµάτων, διακρίνονται από χαρακτηριστικά έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας, εξαγωγικού προσανατολισµού και
υπαρκτού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε διεθνές επίπεδο και οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν τα προτεινόµενα
Σχέδια ∆ράσης τους συντονισµένα και σε πλαίσιο συνεργασίας.
Συγκεκριµένα το πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλλει ώστε µέχρι το 2015, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα Μικροηλεκτρονικής:
Να φτάσουν τις 100 επιχειρήσεις µε έδρα και ερευνητικές δραστηριότητες την Ελλάδα.
Να αυξήσουν τους κύκλους εργασιών τους πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ.
Να δηµιουργήσουν 4.000 νέες θέσεις απασχόλησης για εξειδικευµένο προσωπικό.
Να αυξήσουν τις εξαγωγές τους µε στόχο να ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ.
Να προσελκύσουν επενδύσεις ιδιωτών επενδυτών µε στόχο να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.
Να καταθέτουν τουλάχιστον ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανά δέκα ερευνητές ανά έτος.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν µέχρι την 29/12/2008 και ώρα 14:00, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο πρωτόκολλο του
Corallia, Σώρου 12, 15125, Μαρούσι.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το πλήρες υλικό για την υποβολή πρότασης από το δικτυακό τόπο
http://www.corallia.org/gr/home.html ή τα γραφεία του Corallia.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας υποβάλλει εκατοντάδες προτάσεις σε αντίστοιχα προγράµµατα µε εξαιρετική
επιτυχία, διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην προετοιµασία, συγγραφή και υποβολή αυτών. Η επαγγελµατική συνέπεια και
ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή τους, αποτελούν τις καλύτερες
προϋποθέσεις για τη µέγιστη δυνατή βαθµολογία κατά την αξιολόγηση και κατ' επέκταση την επιτυχία της πρότασης.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Αναπτυξιακός νόµος και µεταποίηση - πολυετή επιχειρηµατικά σχέδια. Υπερδιπλάσιο
ποσοστό επιχορήγησης από τον Τροποποιηµένο Αναπτυξιακό Νόµο για υφιστάµενες µικρές
επιχειρήσεις που επενδύουν στον τοµέα της µεταποίησης σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο αναπτυξιακό νόµο, ενισχύονται µε υψηλότερα ποσοστά τα επενδυτικά σχέδια υλοποίησης
ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από τη
σύστασή τους) των µεγάλων και µεσαίων µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου συνολικού κόστους
3.000.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επενδυτικά
σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένου πολυετούς (2-5 ετών) επιχειρηµατικού σχεδίου φορέων (για τους οποίους έχει παρέλθει
τριετία από τη σύστασή τους) των µικρών και πολύ µικρών µεταποιητικών και µεταλλευτικών επιχειρήσεων ελαχίστου
συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ και επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισµικού ελάχιστου συνολικού κόστους 1.500.000 ευρώ
που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη.
Πιο συγκεκριµένα, ένα επενδυτικό σχέδιο ίδρυσης ή επέκτασης µίας µεταποιητικής µονάδας για µία υφιστάµενη µικρή
επιχείρηση επιχορηγείται µε ποσοστό 17% στην Αττική και 18% στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο επενδυτικό σχέδιο,
εφόσον έχει προϋπολογισµό πάνω από 1.500.000 Ευρώ επιχορηγείται µε ποσοστό 40%.
Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η µοναδική δυνατότητα για επιχορήγηση της αγοράς αυτοκινήτων, κάτι που δεν
ισχύει για οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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. Πιο συγκεκριµένα έχει καταθέσει
έως σήµερα πλήθος πολυετών επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισµού άνω των 50.000.000 ευρώ µε απόλυτη
επιτυχία.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική κατάρτισή
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τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής πολυετών επιχειρηµατικών σχεδίων που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί ένα λειτουργικό οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των
σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Τουρισµός : Μπορούν ακόµη να χρηµατοδοτηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις µε υψηλά
ποσοστά έως και 60%.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν ακόµη την ευκαιρία χρηµατοδότησης τους από τον Αναπτυξιακό Νόµο έως 60% στα
παρακάτω επενδυτικά σχέδια :
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή
παραδοσιακά, εφόσον µε τον εκσυγχρονισµό τους αναβαθµίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία δύο αστέρων
Εκσυγχρονισµός ξενοδοχειακών µονάδων που αφορά τη δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων µε την
προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών
εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων (2*), πρώην Γ’ τάξης, µε σκοπό την
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.
Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας τουλάχιστον δύο αστέρων
(2*), πρώην Γ’ τάξης.
Εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωµένων κατασκηνώσεων (campings)
τουλάχιστον Γ’ τάξης.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός συνεδριακών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός χιονοδροµικών κέντρων.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αξιοποίησης ιαµατικών πηγών.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής (µαρίνες)
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γηπέδων γκολφ.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός κέντρων θαλασσοθεραπείας.
Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός αυτοκινητοδροµίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Τα ποσοστά επιχορήγησης των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων κυµαίνονται από 15% έως 60% ανάλογα µε το είδος του
επενδυτικού σχεδίου, την περιοχή της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά προβλέπονται για
επενδυτικά σχέδια µικρών επιχειρήσεων, σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο, η ∆υτική Ελλάδα, η Ήπειρος
και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
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.
Ο σχετικός οδηγός τουριστικών επενδύσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόµο που έχει
ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν 6941 668407 e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

5) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7) για την περίοδο 2007 – 2013,
αποτελεί χρυσή ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων Έρευνας & Καινοτοµίας των ελληνικών επιχειρήσεων,
αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη δηµιουργία άτυπων
καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω εµπορικών συµφωνιών µε πρώην ερευνητικούς εταίρους, τη
διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την απόκτηση κύρους κ.ά.
Οι ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς:
•
Ασφάλεια
•
∆ιάστηµα
•
Υγεία
•
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
•
Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
•
Ενέργεια
•
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
•
Biorefinery (Κοινές προσκλήσεις στους τοµείς Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία, Ενέργεια, Περιβάλλον,
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής)
•
Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
•
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας
•
Επιστήµη στην κοινωνία
•
Περιφέρειες της γνώσης
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://cordis.europa.eu/calls.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και
διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210-6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα Eurostars
Μετά από διευκρινήσεις που δόθηκαν από τη Γραµµατεία του ΕYΡΗΚΑ σχετικά µε τη µελλοντική πορεία του προγράµµατος, η
Ελλάδα συµµετέχει στην προκήρυξη του EUROSTARS της οποίας καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 21η Νοεµβρίου 2008.
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας
και της καινοτοµίας και χρηµατοδοτεί έργα έρευνας και ανάπτυξης όλων των θεµατικών περιοχών, τα οποία θα στοχεύουν
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών.
Στο πρόγραµµα Eurostars µπορούν να συµµετέχουν 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.
Βασική προϋπόθεση που οφείλει να πληρεί µία πρόταση, είναι η κάλυψη της ιδίας συµµετοχής να µην υπερβαίνει το 40% του
µέσου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση νέας εταιρείας, του ενός τουλάχιστον
δηµοσιευµένου προϋπολογισµού. Η αιτούµενη επιχορήγηση µπορεί να κυµαίνεται από 80.000 € έως 200.000 € ανά πρόταση.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 21 Νοεµβρίου 2008
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Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Κωνσταντίνος Γάκης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 136, κιν. 6956 297080, email: gakis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Πρόσκληση του Ε.Π. Αλιεία 2007 - 2013

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ανακοίνωσε πρόσκληση στο πλαίσιο του Μέτρου 3.3: «Αλιευτικοί λιµένες, τόποι
εκφόρτωσης και καταφύγια».
∆υνητικοί τελικοί δικαιούχοι του Μέτρου είναι:
το Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπηρεσίες ή Φορείς του ∆ηµοσίου ή του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ν.Π.Ι.∆. που αναπτύσσουν δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη διαχείριση λιµένων
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και
τους υδατοκαλλιεργητές, το µέτρο για τους αλιευτικούς λιµένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις που
περιλαµβάνουν:
την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισµένα λιµάνια σύµφωνα µε το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα µέτρα
διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,
την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, µεταποίησης, υγιεινής, αποθήκευσης και δηµοπράτησης των προϊόντων
αλιείας & υδατοκαλλιέργειας,
την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρµογής της Νοµοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εµπορίας
αλιευτικών προϊόντων.
την προµήθεια καυσίµων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,
τις εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισµού,
την κατασκευή, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση προβλητών µε στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την
εκφόρτωση ή τη φόρτωση,
την µηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,
την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,
την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριµµάτων και µέτρα για τη µείωση των απορρίψεων,
επενδύσεις που σχετίζονται µε την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισµό µικρών αλιευτικών
καταφυγίων.
Η βελτίωση των υποδοµών σε αλιευτικούς λιµένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια, θα έχει ως στόχο τη βελτίωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις χρησιµοποιούν.
Ειδικά για τα αλιευτικά λιµάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον εκσυγχρονισµό των υφισταµένων υποδοµών τις
µελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές µικρών αλιευτικών καταφυγίων.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2008. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι
συγκριτική. Αρχικά θα διενεργηθεί συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από 15/10/2008 και µέχρι
30/11/2008.
Στη συνέχεια θα διενεργείται περιοδικά συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τετράµηνο προτάσεων, µε έναρξη
του 1ου τετραµήνου την 1/12/2008 και λήξη την τελευταία µέρα του τετραµήνου.
Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης του τετραµήνου και ολοκληρώνεται, κατά κανόνα εντός
δύο µηνών. Στον ίδιο κύκλο αξιολογούνται οµοειδείς προτάσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου τετραµήνου και για τις
οποίες τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία που ζητήθηκαν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, κατά τον έλεγχο πληρότητας, έχουν
υποβληθεί πριν την έναρξη της αξιολόγησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

8) 5th MAINΤENANCE FORUM - Συντηρώντας το µέλλον των επιχειρήσεων
Η Συντήρηση σίγουρα αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, στην προσπάθειά τους να καταστούν πιο
ανταγωνιστικές και να ατενίσουν µε περισσότερη βεβαιότητα και δυναµική το µέλλον τους µέσα στην παγκόσµια αγορά. Η
συντήρηση όµως αποτελεί και το κυριότερο µέσο µίας κοινωνίας στην επιδίωξη µίας ασφαλούς και αειφόρου ανάπτυξης,
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος από εκτεταµένες καταστροφές. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν τα
κυριότερα συµπεράσµατα των εργασιών του 5th Maintenance Forum που πραγµατοποιήθηκε στις 3-4 Οκτωβρίου στο
Τεχνολογικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης, παρουσία 200 στελεχών από την Ελλάδα την Κύπρο και την Βουλγαρία.
Για 5η συνεχόµενη χρονιά το Maintenance Forum διοργανώθηκε από τους εµπνευστές του θεσµού, ATLANTIS Engineering,
ενώ για πρώτη χρονιά συµµετείχε ως συνδιοργανωτής και το νεοϊδρυθέν Hellenic Maintenance Society. Αν κατά την διάρκεια
των προηγουµένων ετών το Maintenance Forum καταξιώθηκε στη συνείδηση του επιχειρηµατικού και τεχνικού κόσµου, από
φέτος χαίρει και της αναγνώρισης της πολιτείας που στήριξε το θεσµό, θέτοντάς τον υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης.
Εξέχουσες προσωπικότητες και ειδικευµένα στελέχη εταιριών από την Ελλάδα και την Ευρώπη, ενηµέρωσαν και συζήτησαν µε
ένα πολύ ζωντανό ακροατήριο για τις σύγχρονες µεθόδους και τις νέες τεχνολογίες στον τοµέα τους, και αντάλλαξαν απόψεις
σε θέµατα καθηµερινής πρακτικής και αντιµετώπισης των προβληµάτων.
H Dr Kosk-Bienko αρµόδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής, ανέπτυξε το όραµα της ΕΕ για
ασφαλέστερους, πιο υγιεινούς και πιο παραγωγικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Σε αυτή την προσπάθεια ο ρόλος της
συντήρησης είναι πρωταγωνιστικός. Το 6% των εργαζοµένων στην Ευρώπη ασχολείται µε τη Συντήρηση, στους οποίους
καταγράφονται 2,7 φορές περισσότερα ατυχήµατα, 2,2 φορές πιο σοβαρά από ότι στο µέσο όρο του συνόλου των
εργαζοµένων. Ταυτόχρονα έχει αποτυπωθεί η άµεση σχέση της συντήρησης µε την πρόληψη των ατυχηµάτων. Αυτοί είναι και
οι λόγοι για τους οποίους η επόµενη καµπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και υγιεινή (2010-2011) θα είναι
προσανατολισµένη στη συντήρηση.
Ο Jan Franlund, Πρόεδρος της Swedish Maintenance Society, ανέπτυξε τη σύγχρονη στρατηγική στη διαχείριση του
εξοπλισµού (asset management) η οποία στοχεύει στην «ευθυγράµµιση» όλων των πόρων µίας επιχείρησης, στην επίτευξη
των στόχων της µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Επισήµανε ότι η Συντήρηση (maintenance) αποτελεί µόνο ένα τµήµα της
συνολικής διαχείρισης του εξοπλισµού (asset management) προτρέποντας τους Τεχνικούς ∆ιευθυντές να διεκδικήσουν πιο
διευρυµένο ρόλο µέσα στις εταιρίες τους
Στο ίδιο πάνελ ο Γενικός ∆ιευθυντής της ATLANTIS Enginnering, Γεώργιος Ευφραιµίδης συνέδεσε την αποτελεσµατική
συντήρηση µε τις έννοιες της πρόληψης και της οργάνωσης. Επισήµανε δε την ανάγκη, όταν χαράσσεται η στρατηγική σε
θέµατα συντήρησης να µην επικεντρωνόµαστε στο απαιτούµενο κόστος αλλά να αξιολογούµε την προσδοκώµενη αξία για την
επιχείρησή µας.
Οι κύριοι Νασιόπουλος (ΕΛΑΪΣ - ΟΜΙΛΟΣ Unilever) και Μανόπουλος (Lafarge-ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) µετέφεραν την πολυετή
εµπειρία τους πάνω στην συντήρηση, παρουσιάζοντας πρακτικά µοντέλα µε τα οποία οδήγησαν τις εταιρίες τους σε πρότυπες
καταστάσεις οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας των τµηµάτων συντήρησης. Ιδιαίτερη ήταν η επισήµανσή τους στην ανάγκη
µακροπρόθεσµης στρατηγικής, έτσι ώστε να ξεφύγουµε από την «ανακλαστική» µας συµπεριφορά που µας οδηγεί στις
αναχρονιστικές κατασταλτικές µεθόδους.
Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν αναπτύχθηκε η ανάγκη της µέτρησης της απόδοσης και αποτελεσµατικότητας ενός
τµήµατος συντήρησης, ενώ παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από Ευρωπαϊκούς και Αµερικανικούς
οργανισµούς (EFNMS – SMRP) για τη σύγκλιση στους χρησιµοποιούµενους δείκτες πάνω στη συντήρηση. Παράλληλα
παρουσιάστηκαν τεχνολογίες e-maintenance µε έµφαση το Condition Based Maintenance και την ανάλυση των κραδασµών.
Η έλλειψη στελεχών και τεχνιτών σε παγκόσµιο επίπεδο αποτυπώθηκε µε τον πιο γλαφυρό τρόπο, αναδεικνύοντας την ανάγκη
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες του Hellenic Maintenance Society και του αντιπροέδρου
του κ. Αποστολίδη στη διαµόρφωση των περιγραµµάτων γνώσεων και ικανοτήτων πάνω στη συντήρηση. Παράλληλα έγινε
αναφορά πάνω στα ευρωπαϊκά έργα (Train in Main, ILearn2Main) που τρέχουν αυτή την στιγµή µε αντικείµενο την
επιµόρφωση στη συντήρηση.
Πολύ έντονος και παραγωγικός ήταν ο διάλογος ανάµεσα σε αξιόλογα στελέχη επιχειρήσεων, τους παρόχους υπηρεσιών
συντήρησης, και τους συµµετέχοντες στο 5th Maintenance Forum, κατά τη διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού µε θέµα
«Outsourcing in Maintenance». ∆ιαπιστώθηκε ότι το outsourcing σε θέµατα ενεργειακής διαχείρισης και κτιριακής συντήρησης
µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων, µε απτά αποτελέσµατα στη µείωση του κόστους και τη
βελτίωση της απόδοσης. Στην Ελλάδα όµως υπάρχει ακόµα µεγάλη διστακτικότητα στην υιοθέτηση αυτών των µεθόδων,
κυρίως στο χώρο της βιοµηχανίας.
Και φέτος ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαδικασία βράβευσης εταιριών που κατάφεραν να αξιοποιήσουν το πληροφοριακό
σύστηµα συντήρησης που διέθεταν, και να οργανώσουν κατά πρότυπο τρόπο το αντίστοιχο τµήµα.
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Φέτος το 1ο βραβείο απένειµε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Καλαφάτης στον πρόεδρο της εταιρίας παραγωγής ανελκυστήρων
KLEΕMANN κ. Κουκούντζο. Τα 2ο και 3ο βραβείο απένειµαν ο κ. Κατσακιώρης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Μάνθος στις εταιρίες AMASA και
Χαϊτογλου ΧΑΡΤΕΛ.
Στο επίσηµο δείπνο που παρατέθηκε προς τιµήν των προσκεκληµένων τιµήθηκε η Ελληνική Ναυτιλία. Key note speaker ήταν
ο Γενικός ∆ιευθυντής της Euronav Hellas. κ. Μπουρµπούλης, παρουσιάζοντας τα µεγέθη της ναυτιλίας σε παγκόσµιο επίπεδο
και αναδεικνύοντας το ρόλο της συντήρησης στην αξιοποίηση ενός στόλου 100.000 πλοίων. Τα πλοία χαρακτηρίζονται ως
πλωτά εργοστάσια αφού έχουν ακριβώς τον ίδιο όγκο απαιτήσεων µε τη διαφορά ότι οποιοδήποτε πρόβληµα συναρτάται
άµεσα µε ανθρώπινες ζωές και πρέπει να λυθεί στη µέση των ωκεανών χωρίς τη δυνατότητα εξωτερικής βοήθειας.
Το 5th Maintenance Forum είχε µία ακόµα καινοτοµία. Τη διοργάνωση τριών παράλληλων work shops, όπου οι σύνεδροι είχαν
τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά νέες τεχνολογίες και να πειραµατιστούν µε την εφαρµογή τους σε πραγµατικές
συνθήκες, προσοµοιώνοντας τη λειτουργία µίας βιοµηχανικής µονάδας.
Τέλος, ιδιαίτερο γεγονός αποτέλεσε και η πραγµατοποίηση της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Hellenic Maintenance Society κατά
τη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µέλη του νέου ∆Σ έδωσαν υποσχέσεις για τη συνέχιση της
εξαιρετικής προσπάθειας για την ανάδειξη του ρόλου της συντήρησης στην σύγχρονη επιχείρηση, επεκτείνοντας ακόµα
περισσότερο τη δράση του Συλλόγου.
Χρυσοί χορηγοί στο 5th Maintenance Forum ήταν οι εταιρίες ABB και AXIMA Services
Περιλήψεις των παρουσιάσεων καθώς και υλικό για το σύνολο της δραστηριότητας στο 5th Maintenance Forum µπορείτε να
βρείτε στο επίσηµο site του forum: www.maintenance-forum.eu, ενώ για το Hellenic Maintenance Forum στο www:hms-gr.eu

9) Εκπαιδευτικά Σεµινάρια για την Ασφάλεια Οδικών Μεταφορών και την Ασφάλεια Αποθηκών
∆ιοργανώνονται από την G4S Telematix, µέλος του Παγκοσµίου Οµίλου Ολοκληρωµένων Λύσεων Ασφαλείας Group4Securico,
εκπαιδευτικά σεµινάρια για την Ασφάλεια των Οδικών Μεταφορών και την Ασφάλεια Αποθηκών. Τα εκπαιδευτικά σεµινάρια
υλοποιούνται από Πιστοποιηµένους Εκπαιδευτές, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις TAPA (Transported Assets Protection
Association), µε αναγνωρισµένη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενό τους, µε τις παρακάτω
θεµατικές ενότητες.
Ασφάλεια Οδικών Μεταφορών (25 Οκτωβρίου ή 13 ∆εκεµβρίου):
•
Γενικές Αρχές Ασφαλείας Οδικών Μεταφορών
•
Πρότυπο TAPA / TSR – Απαιτήσεις και διαδικασίες Πιστοποίησης
•
∆ιαδικασίες Ασφαλείας Οδηγών και Εµπλεκόµενου Προσωπικού
Ασφάλεια Αποθηκών (11 Οκτωβρίου ή 22 Νοεµβρίου):
•
Γενικές Αρχές Ασφαλείας Αποθηκών
•
Πρότυπο TAPA / FSR – Απαιτήσεις και διαδικασίες Πιστοποίησης
•
Πρακτικός Οδηγός Επιθεώρησης Ασφαλείας Αποθηκών
•
∆ιαδικασίες Ασφαλείας
Το κόστος συµµετοχής δύναται να καλυφθεί από τον ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ).
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κα. Πάτυ Αλεξάκη, τηλ. 210 2896023, fax 210 2830843, email paty.alexaki@gr.g4s.com

10) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη
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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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- 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
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
- Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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