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1) Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων από την 15/6/2009 για τα προγράµµατα Γυναικείας και
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε παράταση προθεσµίας υποβολής
προτάσεων έως την 14/9/2009
Τα προγράµµατα προκηρύχθηκαν τον Ιούνιο και ο σκοπός τους είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων - της
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 18-39 ετών και από γυναίκες έως 55 ετών, σε όλους σχεδόν τους τοµείς
οικονοµικής δραστηριότητας.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται από 15/6/2009 έως 14/9/2009.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι 50%, (60% για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 5.000 κατοίκων και πυρόπληκτες
περιοχές), ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου θα είναι:
από 30.000 έως 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης και του τοµέα ανακύκλωσης και
περιορισµού της ρύπανσης,
από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισµού,
από 30.000 έως 80.000 ευρώ για τις εµπορικές επιχειρήσεις.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι:
ο εξοπλισµός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, µηχανοργάνωσης και αυτοµατοποίησης παραγωγικής
διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης,
έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισµό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν),
δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια),
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισµός,
οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσµένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση),
ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας, εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συµπαραγωγής
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
η διαµόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων,
η προβολή - προώθηση µε συµµετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαµόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών),
η διαφηµιστική καταχώρηση σε ηµερήσιες ή οικονοµικές εφηµερίδες, η δηµιουργία λογότυπου, ο σχεδιασµός και η
εκτύπωση διαφηµιστικών εντύπων, η κατασκευή ιστοσελίδων, η δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων (CD-ROM),
άλλες δαπάνες (τεχνική βοήθεια, σύνταξη και υποβολή φακέλου, επίβλεψη υλοποίησης κ.ά.)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι νέοι (γεννηθέντες 1970 - 1991) και οι γυναίκες (γεννηθείσες 1954 - 1991) που είναι άνεργοι,
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1/1/2008 µέχρι και την
4/3/2009.
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής επιχείρησης
ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος. ∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του
προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα εισοδήµατά τους στην κατηγορία ελεύθερα
επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα.
∆εν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σε οποιαδήποτε κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, εκτός των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες δεν εµπίπτουν σε καθεστώς ΦΠΑ.
Σε όλους τους τοµείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισµός να περιλαµβάνονται επαγγελµατικά ή µικτής χρήσης
µεταφορικά µέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εµπορευµάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης µε
ανώτατο όριο ποσό 20.000 ευρώ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχοντας απόλυτα ποσοστά επιτυχίας σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε στόχο την ένταξη στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Επίσης, παρακολουθεί τις εξελίξεις των προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε έκτακτα ενηµερωτικά δελτία, αλλά και προσωπικά
εντελώς δωρεάν για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη του προγράµµατος
επιχειρηµατικότητας των Γυναικών και των Νέων.
Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει την δυνατότητα της εξέτασης του
προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας αµέσως µετά τη δηµοσίευση των τελικών
οδηγών του προγράµµατος, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους
υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα στην
ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 111, κιν 6956 303117 e-mail: stamkou@atlantisresearch.gr
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Νίκος Τάτλης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

2) ΕΣΠΑ 2007 -2013 - Προδηµοσιεύτηκε τη ∆ευτέρα 25/5/2009 το Πρόγραµµα για την Ενίσχυση
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Σηµαντικές ευκαιρίες χρηµατοδότησης στη µεταποίηση, τουρισµό,
εµπόριο και υπηρεσίες έως 65%.
Εκδόθηκε η Προδηµοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ
Μικρών επιχειρήσεων µέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σηµαντική ενίσχυση σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων από το πρώτο µεγάλο πρόγραµµα
του 4ου ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 1.050 εκ ευρώ. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται από τη ∆ευτέρα 25/5/2009.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:
55% για Νοµό Αττικής (πλην νήσων) και Νοµό Θεσσαλονίκης.
65% για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι προϋπολογισµοί των επενδύσεων ανά θεµατική ενότητα είναι:
Για τη Μεταποίηση: από 50.000 έως 300.000 ευρώ.
Για τον Τουρισµό: από 30.000 έως 250.000 ευρώ.
Για το Εµπόριο: από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και έως 50
εργαζόµενους προσωπικό, έχουν 2 κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν µέσο κύκλο εργασιών της περασµένης τριετίας:
άνω των 50.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»,
άνω των 30.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες».
Οι επιχειρήσεις ανέµεναν την συγκεκριµένη προκήρυξη µε µεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο αναµένεται να αυξηθεί καθώς;
Με προϋπολογισµό 1.050.000.000 ευρώ είναι η πρώτη τόσο µεγάλη προκήρυξη ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων.
∆ίνεται ελκυστικό ποσοστό ενίσχυσης (55% για Αττική και Θεσσαλονίκη, 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα)
Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν µεγάλο µέρος των αναγκών των επιχειρήσεων (κτιριακά, εξοπλισµό, δαπάνες
προώθησης κλπ)
Καλύπτει έναν ευρύ χρονικό ορίζοντα υλοποίησης καθώς οι δαπάνες µπορούν να ξεκινήσουν άµεσα και να επεκταθούν
µέχρι το 2011.
Απαιτείται 20% ελάχιστη ίδια συµµετοχή και δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής 40% επί της εγκεκριµένης ενίσχυσης.
Σηµειώνεται ότι η κάθε αίτηση κατ΄ αρχήν θα αξιολογείται ως προς την επιλεξιµότητά της και κατόπιν θα βαθµολογείται βάσει
σαφώς προσδιορισµένων κριτηρίων. Κατόπιν θα επιλέγονται για ενίσχυση όσες προτάσεις έχουν την υψηλότερη βαθµολογίας έως
ότου εξαντληθεί ο προϋπολογισµός, σύµφωνα µε την κατανοµή αυτού ανά θεµατική ενότητα και ανά περιφέρεια.
Καθώς το πρόγραµµα είναι ανταγωνιστικό, υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο οι υποβαλλόµενες προτάσεις να ξεπεράσουν το διαθέσιµο
προϋπολογισµό και κάποιες προτάσεις, ενώ είναι επιλέξιµες, δε θα εγκριθούν (όπως έγινε και στον προηγούµενο κύκλο του
αντίστοιχου προγράµµατος, ιδιαίτερα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης). Οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες πρέπει να µελετήσουν
πολύ προσεκτικά τις προβλέψεις της προκήρυξης και είτε µόνοι τους, είτε µε την βοήθεια έµπειρου και εξειδικευµένου συµβούλου
να φροντίσουν για την βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος µε ενέργειες όπως:
Σωστά τεκµηριωµένες προσφορές.
Κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθµολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα
έγκρισης.
Πλήρη και ορθή τεκµηρίωση όλων των δικαιολογητικών καθώς η απουσία και η κακή τεκµηρίωση των δικαιολογητικών
οδηγεί στην απόρριψη της πρότασης, τη µείωση της βαθµολογίας είτε τη µείωση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
Πιστή τήρηση των προβλέψεων του οδηγού υλοποίησης (π.χ. ορθή εξόφληση τιµολογίων, έκδοση αδειών κλπ) για τη
διασφάλιση της τελικής πιστοποίησης και τη γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρίες εκταµίευση της εγκεκριµένης ενίσχυσης.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων µε παρόµοια προγράµµατα
µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, µε στόχο τη
βέλτιστη δυνατή βαθµολογία για την ένταξή της στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις των
προκηρύξεων και σας ενηµερώνει µε ενηµερωτικά δελτία, πληροφοριακό υλικό αλλά και προσωπικά για όλες τις διαδικασίες
σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου επιχειρηµατικού σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του
προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σχετική Περίληψη Ενίσχυσης ΜΜΕ.
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Για όσους έχουν σοβαρό ενδιαφέρον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τη δυνατότητα της εξέτασης του προτεινόµενου
επιχειρηµατικού σχεδίου και σας ενηµερώνει για την επιλεξιµότητά σας, χωρίς καµία δέσµευση από εσάς. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
χρηµατοδοτικά προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4 στην ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.atlantisresearch.gr
Τηλ. επικοινωνίας Αθήνας: 210-7224034, e-mail: info@atlantisresearch.gr
Τηλ. επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310-531000, e-mail: info@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 µε σκοπό την ενσωµάτωση της
περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» ενισχύει επιχειρήσεις για δράσεις µείωσης του «περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος» και
περιλαµβάνει δράσεις διαχείρισης, ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης ή εξοικονόµησης ενέργειας και υδάτινων
πόρων, ενσωµάτωσης προτύπων κλπ.
Πιο συγκεκριµένα οι στόχοι του προγράµµατος είναι:
Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των µεταποιητικών επιχειρήσεων
Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
Η συµµόρφωση των επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και
Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
Το πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» θα µπορούσε να απευθύνεται π.χ. σε µία υφιστάµενη µεταποιητική επιχείρηση που
επιθυµεί να µειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δηµιουργεί η λειτουργία της, όπως π.χ. η ηχορύπανση, η υψηλή
ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα.
Για παράδειγµα στο πρόγραµµα «Πράσινη Επιχείρηση» µπορεί να ενταχθεί µία τυπογραφική επιχείρηση, η οποία επιθυµεί τη
µείωση της ηχορύπανσης, της εκποµπής σκόνης & σωµατιδίων, την αντικατάσταση χηµικών µέσων και ουσιών από άλλα φιλικά
προς το περιβάλλον, ή την εισαγωγή οικο-καινοτόµων διαδικασιών στην διαδικασία εκτύπωσης. Ένα άλλο παράδειγµα είναι µία
βιοµηχανία παραγωγής κονσερβών η οποία επιθυµεί τη µείωση των παραγόµενων υποπροϊόντων, την εξοικονόµηση ενέργειας,
ύδατος κτλ. Κάποιες ενέργειες που θα µπορούσε η συγκεκριµένη επιχείρηση να υλοποιήσει µέσω του προγράµµατος «Πράσινη
Επιχείρηση» είναι η βελτιστοποίηση απόδοσης µηχανηµάτων, µείωση θορύβου, αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου εντός
του εργοταξίου.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 30εκ.ευρώ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 30.000
έως 200.000ευρώ.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες κατά κύριο λόγο µεταποιητικές
επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης, καθώς και Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης
Εταιρείας. Πέρα από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, επιλέξιµα είναι και τα συσκευαστήρια όπως και τα βιοµηχανικά πλυντήρια που
ανήκουν στον κλάδο παροχής υπηρεσιών. ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ τα πλυντήρια αυτοκινήτων. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις θα
πρέπει επιπλέον να εµφανίζουν κατά την τελευταία τριετία µέσο όρο θετικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων
και φόρων.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται σε 50%. Εξαιρούνται τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των
5000 κατοίκων, οι πυρόπληκτες και οι σεισµόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 60%.
Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί
από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί σε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει όχι µόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, αλλά και το συνολικό σχεδιασµό και τη µελέτη του
έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης µε εξειδικευµένους συνεργάτες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον
οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
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Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

4) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2009 για τη δραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων, σε δράσεις που σχετίζονται µε το περιβάλλον, όπως η διαχείριση ή αξιοποίηση
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση, η απορρύπανση κ.λ.π..
Το πρόγραµµα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2009 έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε τοµείς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση
αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Ανάκτηση υλικών είναι η επαναχρησιµοποίησή τους είτε ως
έχουν, είτε µετά από επεξεργασία υπολειµµάτων της παραγωγικής διαδικασίας, επιστροφών ή και χρησιµοποιηµένων προϊόντων.
Η απορρύπανση στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται στην αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος έχει µολυνθεί
από την παραγωγική δραστηριότητα ή την απόθεση υλικών.
Ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη διαχείριση και την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης των βιοµηχανικών αποβλήτων
Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων
Η κάλυψη του ελλείµµατος που παρουσιάζει η χώρα µας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας στην αξιοποίηση ανακυκλώσιµων υλικών
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 60 εκ.ευρώ, εκ των οποίων 30εκ.ευρώ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού 300.000ευρώ 3.000.000ευρώ.
Τα ποσοστά δηµόσιας χρηµατοδότησης ανέρχονται σε 30-60% ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Για
παράδειγµα στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης (πλην των ΒΕΠΕ και των νησιών αυτών) το ποσοστό χρηµατοδότησης είναι
30%, ενώ στα νησιά κάτω των 5000 κατοίκων και στις σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές ανέρχεται σε 60%.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες ή νέες πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα:
επεξεργασίας λυµάτων,
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, ανάκτησης υλικών και
εξυγίανσης και διαχείρισης αποβλήτων
Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις µε νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισµένης
Ευθύνης, Οµόρρυθµης και Ετερόρρυθµης Εταιρείας που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις δεν µπορεί να έχουν τη
µορφή ατοµικής επιχείρησης.
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις που αφορούν τη συλλογή, µεταφορά, µεταµόρφωση, προσωρινή αποθήκευση
και επεξεργασία βιοµηχανικών αποβλήτων και ειδικών ρευµάτων υλικών. Ειδικά ρεύµατα υλικών είναι τα προϊόντα, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης στο τέλος του κύκλου ζωής τους, π.χ. ορυκτέλαια, αυτοκίνητα, ελαστικά,
γυαλί, χαρτί, ηλεκτρικός, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, µεταλλικές κατασκευές κτλ.
Οι προτάσεις µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων θα διενεργηθεί
από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι 22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε εξαιρετική επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από τη σχετική περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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5) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009 που αφορά στη µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ ή ΒΙΟΠΑ
Με το πρόγραµµα ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2009 προωθείται η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιοµηχανικές Περιοχές,
Βιοµηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες µορφές Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών.
Στόχος του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα µετεγκατασταθούν, λόγω της
λειτουργίας τους σε οργανωµένους χώρους και της συνεπαγόµενης ανάπτυξης οικονοµιών κλίµακας, καθώς και η αντιµετώπιση
τόσο των οχλήσεων που προκαλούν οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εντός αστικού ιστού ή σε άλλες
ακατάλληλες περιοχές, όσο και των λειτουργικών και διαδικαστικών προβληµάτων τους.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 16 εκ.ευρώ, εκ των οποίων 8εκ.ευρώ είναι η δηµόσια δαπάνη.
Στα πλαίσια του προγράµµατος «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» χρηµατοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισµού από 30.000ευρώ έως
300.000ευρώ.
Γενικά το ποσοστό χρηµατοδότησης του προγράµµατος ανέρχεται σε 50%. Εξαιρούνται τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των
5000 κατοίκων, οι πυρόπληκτες και οι σεισµόπληκτες περιοχές, όπου το ποσοστό χρηµατοδότησης ανέρχεται σε 60%.
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές κερδοφόρες επιχειρήσεις που έχουν 3
χρόνια λειτουργίας και 3 δηµοσιευµένους ισολογισµούς, δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης ή είναι επιχειρήσεις
υποστηρικτικές των µεταποιητικών και προτίθενται να µετεγκατασταθούν σε συγκεκριµένες οργανωµένες, οριοθετηµένες και
θεσµοθετηµένες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα του Οδηγού.
Οι επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν επενδύσεις σε πάγια, καθώς και άυλες επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε πάγια αφορούν
προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού, ανέγερση νέων και επέκταση ή διαρρύθµιση υφιστάµενων κτιριακών
εγκαταστάσεων, διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της
επιχείρησης. Οι άυλες επενδύσεις αφορούν ενέργειες µετεγκατάστασης (όπως π.χ. δαπάνες για αποσυναρµολόγηση και µεταφορά
εξοπλισµού), µελέτες για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων, ενέργειες σχετικές µε την υπαγωγή της επένδυσης και την έκδοση
της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι προτάσεις και για τα τρία προγράµµατα µπορούν να υποβάλλονται συνεχώς µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Ως
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2009, ενώ ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των
προτάσεων θα διενεργηθεί από 23/9/2009 έως 20/11/2009 και θα περιλαµβάνει τις προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί µέχρι
22/9/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον οδηγό του προγράµµατος µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σχετική
περίληψη.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

6) Από την 1/7/2009 τα κίνητρα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε στέγες κατοικιών
Μια νέα, χαµηλού προϋπολογισµού επενδυτική ευκαιρία προέκυψε πρόσφατα για όσους έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν
µικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα (έως 10kW) στις στέγες των κατοικιών τους. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες
και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κατοχή τους
το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα.
Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο
συστήµατος.
∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούµενοι από το διαχειριστή, µετά από
συµφωνία του συνόλου των ιδιοκτητών, ή ένας εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών, µετά από παραχώρηση χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραµµα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στο
ακίνητο στο οποίο το σύστηµα εγκαθίσταται.
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Επιπλέον, όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το ΦΒΣ χρησιµοποιείται για κατοικία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί µέρος
των θερµικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (πχ.
ηλιοθερµικά, ηλιακοί θερµοσίφωνες). Η ικανοποίηση των θερµικών αναγκών του κτιρίου (θέρµανση – ψύξη και ζεστό νερό
χρήσης) είναι εξίσου σηµαντικές και θα πρέπει ο καθένας να το συνυπολογίσει στο πλαίσιο και της ενεργειακής κατάταξης του
κτιρίου που θα επηρεάσει την αξία του.
Σε κάθε περίπτωση, το σύστηµα του θερµοσίφωνα για µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιµη θερµότητα αποτελεί
απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και για αυτό η ύπαρξή του θα αποτελεί
προαπαιτούµενο για την ένταξη της ΦΒ εγκατάστασης στο Πρόγραµµα.
Η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα εξασφαλίζεται µέσω συµβολαίου για 25 χρόνια και θα ισούται µε 0,55 ευρώ/kWh. Το
αντίτιµο πώλησης του συνόλου της παραγόµενης ενέργειας στο ∆ίκτυο, µειούµενο κατά το ποσό του συνολικού λογαριασµού της
∆ΕΗ, θα παρουσιάζεται σε πιστωτικό λογαριασµό της ∆ΕΗ και θα εισπράττεται από τον κύριο του ΦΒ συστήµατος. Αν κύριος του
συστήµατος είναι η διαχείριση της πολυκατοικίας, τότε το σύστηµα θα συνδέεται µε τον κοινόχρηστο µετρητή (ρολόι) της ∆ΕΗ και
τα έσοδα θα εισπράττονται από το διαχειριστή και θα κατανέµονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες.
Η περίοδος επανείσπραξης (payback period) που προκύπτει για την παραπάνω επένδυση, υπολογίζεται, σε ιδανικές συνθήκες
προσανατολισµού και έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, σε λιγότερο από 7 έτη. Παράλληλα καταργείται για τα συστήµατα αυτού
του είδους η υποχρέωση ανοίγµατος βιβλίων στην Εφορία.
Οι διαδικασίες είναι απλές και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην εγκατάσταση Φ/Β
συστηµάτων για περισσότερες πληροφορίες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι σε θέση να σας προτείνει αξιόπιστες εταιρείες εγκατάστασης Φ/Β µε τις οποίες
συνεργάζεται. Σηµειώνεται ότι τα έργα µεγαλύτερης ισχύος, όπως για παράδειγµα ένα ή περισσότερα πάρκα των 20kW, µπορούν
να υπαχθούν στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόµου µε επιχορήγηση 40%, και τιµή πώλησης 0,45 ευρώ/kWh.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χρήστος Γράψας, τηλ 2310 531000 εσωτ 140, e-mail: grapsas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

7) Εξαγγελία τεσσάρων νέων δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των ΤΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα
Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ µε θέµα «Η Οικονοµική Κρίση και οι Επιχειρήσεις Πληροφορικής» τη ∆ευτέρα 25
Μαΐου 2009, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού καθ. Βασίλειος Ασηµακόπουλος, εξήγγειλε τέσσερις νέες δράσεις
που αφορούν την ενίσχυση των ΤΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, ο Ειδικός Γραµµατέας Ψηφιακού Σχεδιασµού
αναφέρθηκε στις εξής δέσµες δράσεων:
Πρόγραµµα Ψηφιακής Σύγκλισης - Στόχος 1.3 που αφορά συλλογικούς φορείς του κλάδου (ΣΕΠΒΕ, ΣΕΠΕ κ.α.), όπου ο
ΣΕΠΒΕ έχει τη δυνατότητα να εντάξει το επιχειρησιακό του πρόγραµµα.
Ψηφιακή Εγνατία που αφορά την πληροφοριακή και τεχνολογική ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων όλων των
κλάδων στη Βόρεια Ελλάδα, στοχεύοντας κυρίως στην εξωστρέφειά τους.
Ψηφιακή Τεχνόπολη που αφορά τη χρηµατοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής για την ανάπτυξη καινοτόµου λογισµικού και
υπηρεσιών, οι οποίες επιθυµούν να µπουν στην Τεχνόπολη.
Εγνατία Πληροφορικής ΙΙ, η οποία είναι η συνέχεια της επιτυχηµένης δράσης «Εγνατία Πληροφορικής» που αφορά τη
χρηµατοδότηση ΜΜΕ πληροφορικής στον άξονα της Εγνατίας για τη σύνταξη επιχειρηµατικών σχεδίων/business plans.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε παρόµοια προγράµµατα µε εξαιρετική επιτυχία στο παρελθόν, είναι σε
θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής σας, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Επίσης θα φροντίσει να σας
ενηµερώσει για περισσότερες πληροφορίες µετά τη δηµοσίευση του οδηγού του προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Αναστάσιος Ταπεινόπουλος τηλ 2310 531000 εσωτ 120, κιν 6943 29 30 56, e-mail: tapeinopoulos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θωµάς Πιπέρης, τηλ. 210 6563805, e-mail: piperis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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8) Σεµινάριο Πρώτων Βοηθειών για Επιχειρήσεις & Οργανισµούς από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ
Ο κάθε εργαζόµενος αλλά και οι πελάτες, είναι εκτεθειµένοι σε πλήθος κινδύνων, που απειλούν την υγεία τους, τη σωµατική τους
ακεραιότητα, ή ακόµα και την ίδια τους τη ζωή. Η άµεση αντίδραση στα πρώτα λεπτά είναι αναγκαία και σωτήρια.
Όλοι γνωρίζουµε πόσο σηµαντική είναι για τη ζωή µας, η ύπαρξη ενός ατόµου µε γνώσεις στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση ενός
επείγοντος περιστατικού. Η υγεία και η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο µέληµα όλων των επιχειρήσεων, αλλά και των κρατικών
φορέων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Οι βασικές Πρώτες Βοήθειες είναι ένα πρόγραµµα διδασκαλίας βασικών αρχών αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών µε τη χρήση
ενός πρωτοποριακού συστήµατος διδασκαλίας και πολλή εξάσκηση. Για να αποκτήσετε όλες τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και
αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε για να παρέχετε αποτελεσµατική βοήθεια µέχρι να φτάσει ή επαγγελµατική (ΕΚΑΒ), µπορείτε να
παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών που διοργανώνει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η
εκπαίδευση πραγµατοποιείται υπό τη θετική καθοδήγηση του εκπαιδευτή σε χαλαρωτικό – µη αγχωτικό περιβάλλον. Εξειδικευµένα
στελέχη της εταιρείας µας είναι πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές EFR Instructors από τη διεθνή κοινότητα EMERGENCY FIRST
RESPONSE organisation για να παρέχουν εκπαίδευση τις Πρώτες Βοήθειες.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του οργανισµού EFR πραγµατοποιούνται µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού (video & power
point), επίδειξη χειρισµών Πρώτων Βοηθειών και πρακτική εξάσκηση. Σκοπός είναι να δηµιουργηθούν οµάδες διάσωσης στον
εργασιακό χώρο από άτοµα εκπαιδευµένα στην παροχή Πρώτων Βοηθειών προκειµένου να αντιµετωπίζονται καθηµερινά έκτακτα
περιστατικά που µπορεί να απειλούν την υγεία των εργαζοµένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διαρκεί 8 ώρες και πραγµατοποιείται
σε 1ηµέρα κατά το τέλος της οποίας διεξάγονται οι εξετάσεις και παρέχεται άµεσα η σχετική πιστοποίηση. Η διεξαγωγή του
σεµιναρίου γίνεται στους χώρους της επιχείρησής σας, ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας.
Σε 1 ηµέρα µόνο αποκτάτε πιστοποιητικό διασώστη από την οργανισµό EMERGENCY FIRST RESPONSE. Το πρόγραµµα είναι
ιδανικό για ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, SUPER MARKET, ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Νίκος ∆άλλας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 155, κιν. 6957 831464, e-mail: dallas@atlantisresearch.gr
Κώστας Βεγήρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 127, κιν 6957 200462 e-mail: vegiris@atlantisresearch.gr

9) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τις 14 Απριλίου 2009 σε εβδοµαδιαία βάση η παρουσίαση της σελίδας "Ενίσχυση του Επιχειρείν" στην οικονοµική
εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Στη σελίδα αυτή, κάθε Τρίτη, παρουσιάζονται
ειδήσεις για νέες προκηρύξεις, προκηρύξεις σε εξέλιξη, χρηµατοδοτήσεις και άλλα θέµατα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων. Κάποια από τα θέµατα αυτά αναλύονται περισσότερο, µε στόχο την ενηµέρωση των επιχειρήσεων
πανελλαδικά, αναφορικά µε τις δυνατότητες επιχορήγησης για επενδύσεις που σχεδιάζουν και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τη γενικότερη ενίσχυση της επιχειρηµατικότητάς τους. Πρόσφατα θέµατα που αναλύθηκαν αφορούσαν τη
βελτίωση των κινήτρων του Αναπτυξιακού Νόµου, τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ενεργειακού νόµου για τα φωτοβολταϊκά
πάρκα, και τις δυνατότητες για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

10) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
Συνεχίζεται η παρουσίαση της εβδοµαδιαίας τηλεοπτικής εκποµπής "το 10λεπτο των επιχορηγήσεων", από τo SBC Business
Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εκποµπή αυτή ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2007, και παρουσιάζει
περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα επιχορήγησης. Πρόσφατες εκποµπές περιλαµβάνουν ενηµέρωση για τα προγράµµατα
ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τις δυνατότητες επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις δυνατότητες χρηµατοδότησης από
χρηµατιστηριακές αγορές, και τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα. Η εκποµπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή στις 18:45, Σάββατο
στις 14:15, και Κυριακή στις 14:15.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα. Μέσα σε
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σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των τριών ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο BLOOMBERG να
προβάλλει ζωντανά "uncut" τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιων εξειδικευµένων εκποµπών.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700

11) Ενδιαφέρον συµµετοχής σε εταιρείες ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθµών
Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο µετοχικό σχήµα εταιρειών ανάπτυξης
φωτοβολταϊκών σταθµών. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Παράλληλα, άλλοι πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ενδιαφέρονται να µεταβιβάσουν το ποσοστό συµµετοχής τους σε
εταιρείες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών.
Με τη διαµεσολάβηση της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχουν ήδη επιτευχθεί σχετικές συµφωνίες. Σηµειώνεται ότι η
µεταβολή της µετοχικής σύνθεσης εταιρειών ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών δεν αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόµου για
φωτοβολταϊκά (15.1.2009).
Υπεύθυνοι επικοινωνίας 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 Θεσσαλονίκης:
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

12) 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 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 Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης :
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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13) Θέσεις εργασίας
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της και τις υπηρεσίες της στα στελέχη της και δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στους Ανθρώπινους Πόρους, προσφέροντας ένα δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας µε συνεχή
εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών.
Στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρουµε στα στελέχη µας τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω σε εξειδικευµένα
και καινοτόµα έργα, βοηθώντας την επαγγελµατική τους ανέλιξη και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν µία
δηµιουργική σταδιοδροµία πάνω στην ειδίκευσή τους.
Αν ενδιαφέρεστε για µία καριέρα στο χώρο των συµβούλων, των µελετών ή των επιχορηγήσεων, ή επιθυµείτε να στελεχώσετε
κενές θέσεις εργασίας σε Εταιρείες-Πελάτες µας µπορείτε να µας στείλετε το βιογραφικό σας,. Για να ενηµερωθείτε για τις
άµεσα διαθέσιµες θέσεις επισκεφτείτε το http://www.atlantisresearch.gr/?l=4&cat=51.

14) Μαθήµατα καταδύσεων πρώτου άστρου της PADI από τον Άγγελο Μαγκλή σε συνεργασία µε
το καταδυτικό κέντρο SEAWORLD στο Σάνη Χαλκιδικής.
Φέτος την άνοιξη ο Άγγελος Μαγκλής διοργανώνει ένα γκρουπ από εκπαιδευόµενους υποψήφιους αυτοδύτες, οι οποίοι θέλουν
να γνωρίσουν τη µαγεία του βυθού και τις συνθήκες απόλυτης έλλειψης βαρύτητας. Τα µαθήµατα δύναται να ολοκληρωθούν σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε ιδιαίτερα εύλογο κόστος στις εγκαταστάσεις του καταδυτικού κέντρου SEAWORLD Resort 5 * της
PADI στο Σάνη Χαλκιδικής.
Σηµειώνεται ότι η PADI είναι ο µεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισµός, αναγνωρισµένος και στην Ελλάδα σε παγκόσµιο επίπεδο,
κατέχοντας το 70% της αγοράς και το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει 9 βουτιές στην πισίνα και στη θάλασσα.
Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, παρακαλώ πολύ να δηλώσετε συµµετοχή το ταχύτερο δυνατόν, καθώς οι θέσεις είναι
περιορισµένες.
Υπεύθυνος επικοινωνίας – ∆ηλώσεις συµµετοχής:
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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