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1) ΠΕΠ-ΕΣΠΑ 2007-2013. Ευκαιρίες χρηµατοδότησης Φ/Β Πάρκων µε αποδόσεις ως 35%
∆υνατότητα χρηµατοδότησης δηµιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων δίνεται από το νέο πρόγραµµα ενίσχυσης υφιστάµενων
Μικρών Επιχειρήσεων µε ποσοστό ενίσχυσης 55% για Αττική και Νοµό Θεσσαλονίκης και 65% για την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς
η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος αποτελεί επιλέξιµη δραστηριότητα στη θεµατική ενότητα των Υπηρεσιών.
∆ικαιούχοι της συγκεκριµένης ενίσχυσης είναι όσες από τις επιχειρήσεις πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι υφιστάµενες επιχειρήσεις µε ηµεροµηνία έναρξης πριν από την 1/1/2007
Έχουν τη νοµική µορφή της ατοµικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ή Ε.Π.Ε. και τηρούν βιβλία Β’ ή Γ κατηγορίας (µε
εξαίρεση τις επιχειρήσεις ενοικίασης δωµατίων που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων)
Απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτοµα πλήρους απασχόλησης το 2008
Έχουν µέσο κύκλο εργασιών µικρότερο από 10.000.000 ευρώ την προηγούµενη τριετία και µεγαλύτερο από:
 50.000 ευρώ στον τοµέα της µεταποίησης
 30.000 ευρώ στον τοµέα του τουρισµού
 20.000 ευρώ στους τοµείς εµπορίου και υπηρεσιών
Έχουν επιλέξιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα υπό συγκεκριµένες συνθήκες:
 Είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 50% των εσόδων) στον τοµέα των
υπηρεσιών µε µία επιλέξιµη δραστηριότητα την 1/1/2009 ή
 Είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο (τουλάχιστον 50% των εσόδων) σε άλλον τοµέα
(µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο) και έχουν «ανοικτή» τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος (ΚΑ∆
35.11) την 1/1/2009
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις του τοµέα παροχής υπηρεσιών έχουν δικαίωµα να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο από 30.000 έως
200.000 ευρώ, και εφόσον το επιθυµούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου να αφορά τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, µε την
προϋπόθεση ότι θα ανοίξουν τον κωδικό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος πριν από την ηµεροµηνία υποβολής.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις των υπολοίπων τοµέων µπορούν να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, που κατ ελάχιστο 40% θα αφορά
την υφιστάµενη κύρια επιλέξιµη δραστηριότητά τους και κατά µέγιστο 60% θα αφορά τα φωτοβολταϊκά (εφόσον ο κωδικός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ανοικτός την 1/1/2009)
Σηµειώνεται ότι σήµερα παραµένει ανοικτή η δυνατότητα για φωτοβολταϊκά συστήµατα έως 20KW, µε απλή και σχετικά
σύντοµη διαδικασία (έκδοση άδειας µικρών εργασιών από την πολεοδοµία και αίτηση για όρους σύνδεσης στην ∆ΕΗ).
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα σύστηµα φωτοβολταϊκών ισχύος 20KW σταθερής βάσης, κοστίζει περί τις 90.000 ευρώ, αποδίδει
περίπου 11.700 ευρώ µικτά έσοδα το έτος (26.000KWh X 0,45 ευρώ), έχει πολύ µικρό λειτουργικό κόστος και µπορεί άνετα να
εγκατασταθεί σε οικόπεδο 1000 τετραγωνικών µέτρων. Επίσης, µία επιχείρηση µπορεί να υλοποιήσει περισσότερα του ενός
φωτοβολταϊκά συστήµατα των 20KW αρκεί αυτά να βρίσκονται σε διαφορετικά µη όµορα οικόπεδα στην ίδια περιφέρεια.
Παράδειγµα 1: Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (πχ εστιατόριο) υποβάλει πρόταση για δηµιουργία 2 φωτοβολταϊκών πάρκων
των 20KW, στην Βοιωτία, συνολικού προϋπολογισµού 180.000 ευρώ. Τα αναµενόµενα έσοδα θα είναι 23.400 ευρώ το έτος,
ενώ το πραγµατικό κόστος της επένδυσης είναι το 35% του προϋπολογισµού δηλαδή 63.000 ευρώ (απόδοση 35% και χρόνος
επανείσπραξης µικρότερος από 3 έτη)
Παράδειγµα 2: Μεταποιητική επιχείρηση που έχει ήδη ανοικτό κωδικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποφασίζει να
υποβάλει επενδυτικό σχέδιο συνολικού προϋπολογισµού 300.000 ευρώ εκ των οποίων το 40% (120.000 ευρώ) αφορά την
δραστηριότητα της µεταποίησης και το 60% (180.000 ευρώ) την εγκατάσταση 2 Φ/Β πάρκων των 20KW.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» που αφορά τοποθέτηση φωτοβολταϊκών έως 10KW µε τιµή πώλησης
55 λεπτά την κιλοβατώρα είναι εντελώς ανεξάρτητο από το πρόγραµµα ΠΕΠ- ΕΣΠΑ και ακολουθούνται διαφορετικές
διαδικασίες.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων σε παρόµοια
προγράµµατα αλλά και µε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, 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 τη σχετική Περίληψη Ενίσχυσης ΜΜΕ.
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. 2810542700, 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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2) ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ 2009 - Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης φορέων & εργαστηρίων για δοκιµές για την
αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.
Η νέα δράση ∆ιαπιστευθείτε που θα προκηρυχθεί το Σεπτέµβριο του 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επιχειρώ 2009», είναι
συνολικού προϋπολογισµού 24 εκατοµµυρίων ευρώ, µε δηµόσια δαπάνη 12 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το πρόγραµµα “∆ιαπιστευθείτε 2009” αφορά το χώρο της ποιότητας και της πιστοποίησης, και πιο συγκεκριµένα στοχεύει στις
επιχειρήσεις, στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων δοκιµών για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου
διαπίστευσής τους. Προωθεί µε άλλα λόγια, τον εκσυγχρονισµό φορέων που πιστοποιούν ήδη επιχειρήσεις!
Προϋπολογισµός έργων:
€10.000 – €50.000 για Φορείς
€10.000 – €100.000 για Εργαστήρια
Ποσοστό Χρηµατοδότησης 50%
Επιλέξιµες επιχειρήσεις
Υφιστάµενες Επιχειρήσεις οι οποίες:
Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους το αργότερο έως την 31/12/2007
Εµφανίζουν στο καταστατικό τους ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύµατος της Εφορίας δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο του προγράµµατος
Λειτουργούν µε τη µορφή ατοµικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστικής µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
Θετικός µέσος όρος των κερδών τους προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας
Καλύπτονται δηλαδή εργαστήρια δοκιµών προϊόντων καθώς και φορείς πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστηµάτων
διαχείρισης. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν νέοι φορείς που έχουν πρόσφατα δηµιουργηθεί και στοχεύουν σε εθνική
διαπίστευση ή υφιστάµενοι φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια που επιθυµούν να επεκτείνουν το πεδίο τους.
Επιλέξιµες ∆απάνες
Εξοπλισµός
Λογισµικό
Υποστηρικτική βιβλιογραφία
∆ιεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών ικανότητας
Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου
Υπηρεσίες συµβούλων & φορέα διαπίστευσης
Στις επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να καλυφθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των συστηµάτων
διαχείρισης, στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων, στη διαµόρφωση χώρων και υποδοµών απαραίτητων για τη συµµόρφωση µε τα
συγκεκριµένα πρότυπα, καθώς και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου και λογισµικού απαραίτητων για την
εφαρµογή των προτύπων.
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να προέρχονται από φυσικά πρόσωπα µε τεκµηριωµένη γενική, αλλά και εξειδικευµένη
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ποιότητας/διαπίστευσης ή επιµόρφωση τουλάχιστον σε ένα από τα πρότυπα συστηµάτων
διαχείρισης, ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα ποιότητας και νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον ένα φυσικό
πρόσωπο – µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα – το οποίο θα µετέχει στην οµάδα εργασίας του.
Ηµεροµηνίες Υποβολής
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων είναι από
28/9/2009 έως 31/10/2009 η δε αξιολόγηση της πρώτης φάσης θα ολοκληρωθεί την 31/1/2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα 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. Ακόµη, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της οργάνωσης επιχειρήσεων επίπεδο ικανοποίησης συστηµάτων
∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων (ISO 17025).
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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
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Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Νάσος Μπαξεβάνης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 114, κιν 6943 293059, e-mail: baxevanis@atlantisresearch.gr
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

3) Σύγχρονη Επιχείρηση 2009 - Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την πιστοποίηση
διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών
Η νέα δράση Σύγχρονη Επιχείρηση που θα προκηρυχθεί το Σεπτέµβριο του 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επιχειρώ
2009», είναι συνολικού προϋπολογισµού 80 εκατοµµυρίων ευρώ, µε δηµόσια δαπάνη 40 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το πρόγραµµα “Σύγχρονη Επιχείρηση 2009” αφορά επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τον τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου,
των υπηρεσιών και του τουρισµού και αποσκοπεί στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας. Το πρόγραµµα αυτό στοχεύει στην ασφάλεια, στην ποιοτική αναβάθµιση και
στην υψηλή προστιθέµενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην καινοτοµία, στην ενσωµάτωση της σύγχρονης
τεχνολογίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλα αυτά που αντιστοιχούν στη λέξη “ποιότητα” στο χώρο των επιχειρήσεων.
∆ράσεις που ενισχύονται:
Πιστοποίηση της επιχείρησης µε βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων
Βελτίωση ήδη εγκατεστηµένων συστηµάτων διαχείρισης
Ενίσχυση των υποδοµών, προκειµένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους
Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιµές προϊόντων σύµφωνα µε αναγνωρισµένα πρότυπα
Προϋπολογισµός έργων:
€ 30.000 – €150.000 για µεταποίηση & τουρισµό
€30.000 – €80.000 για υπηρεσίες & εµπόριο
Ποσοστά Χρηµατοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά µε <5.000 κατοίκους
60% πυρόπληκτες & σεισµόπληκτες περιοχές
Επιλέξιµες επιχειρήσεις
Υφιστάµενες Επιχειρήσεις των τοµέων µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού, οι οποίες:
Ασκούν µία από τις επιλέξιµες δραστηριότητες του Οδηγού
Τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
Ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007
Έχουν µέσο όρο κύκλου εργασιών µεγαλύτερο από €30.000 κατά τα έτη 2007 & 2008
Έχουν θετικό µέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία
Επιλέξιµες ∆απάνες
Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Επαλήθευση & Πιστοποίηση
∆ιαµόρφωση χώρων
Εξοπλισµός για Η/Μ, hardware & software και λοιπός εξοπλισµός
Στις επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να καλυφθούν συµβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη των συστηµάτων
διαχείρισης, στην πιστοποίηση των επιχειρήσεων, στη διαµόρφωση χώρων και υποδοµών απαραίτητων για τη συµµόρφωση µε τα
συγκεκριµένα πρότυπα, καθώς και ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου και λογισµικού απαραίτητων για την
εφαρµογή των προτύπων.
Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να προέρχονται από φυσικά πρόσωπα µε τεκµηριωµένη γενική, αλλά και εξειδικευµένη
επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα ποιότητας/διαπίστευσης ή επιµόρφωση τουλάχιστον σε ένα από τα πρότυπα συστηµάτων
διαχείρισης, ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα ποιότητας και νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν τουλάχιστον ένα φυσικό
πρόσωπο – µε τις προαναφερόµενες προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα – το οποίο θα µετέχει στην οµάδα εργασίας του.
Μερικά από τα επιλέξιµα πρότυπα για τα οποία επιδοτείται η πιστοποίηση ή η βελτίωση αυτών είναι το ISO 9000 (Συστήµατα
∆ιασφάλισης Ποιότητας), το ISO 14000 (Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης), το SA8000 (Social Αccountability Standard),
πρότυπο το οποίο αφορά την κοινωνική ευθύνη, το ΕΛΟΤ 1801 για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων, το πρότυπο 27000
το οποίο αφορά την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων για θέµατα προστασίας ατοµικών δεδοµένων, καθώς και
προστασίας των επιχειρήσεων από κακόβουλες επιθέσεις µέσω του Internet κλπ.
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Το πρόγραµµα δεν επιδοτεί κάθε φύσεως υποδοµή, αλλά µόνο τις υποδοµές οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρµογή των
επιλέξιµων προτύπων. Για παράδειγµα, είναι επιλέξιµη δαπάνη η προσθήκη ή η αναβάθµιση εξοπλισµού µετρήσεων
παρακολούθησης και καταγραφής που είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία ενός προτύπου στο οποίο η επιχείρηση έχει ή
επιθυµεί να πιστοποιηθεί.
Ηµεροµηνίες Υποβολής
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων είναι από
28/9/2009 έως 31/10/2009 η δε αξιολόγηση της πρώτης φάσης θα ολοκληρωθεί την 31/1/2010.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα 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.
Επίσης παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της οργάνωσης επιχειρήσεων για την ικανοποίηση διεθνών και εθνικών
προτύπων τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 9000-3, ΕΝ 46002, ISO 17025 & Υ.Α. Ε3 / 833),
Συστήµατα ∆ιαπίστευσης Εργαστηρίων (ISO 17025)
Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ISO 14001 & EMAS II),σήµανση ECO LABEL
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίµων (ISO 22000 HACCP),
Συστήµατα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας (ISO 18001 & ΕΛΟΤ 1801)
Προϊόντα για Ιατρική χρήση (ISO 13485:2003)
(ΕΛΟΤ 1429 – Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη)
(ΕΚΕ –CSR –SA8000 – ISO 26000)
(ISO 27001Q2005)
Στο πλαίσιο ικανοποίησης των διεθνών και εθνικών προτύπων παρέχονται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και
υπηρεσίες που αφορούν στην Επιχειρηµατική Αριστεία (EFQM), στη ∆ιοίκηση Ολικήs Ποιότητας (TQM), στην Ανάπτυξη
Ενοποιηµένων Συστηµάτων ∆ιαχείρισης (Integrated Management Systems όπως Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας µαζί µε Σύστηµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) καθώς και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)
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
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

4) Στηρίζω 2009 - Νέο πρόγραµµα ενίσχυσης πολύ µικρών µεταποιητικών επιχειρήσεων
Η νέα δράση Στηρίζω που θα προκηρυχθεί τον Σεπτέµβριο του 2009 στο πλαίσιο του προγράµµατος «Επιχειρώ 2009», είναι
συνολικού προϋπολογισµού 80 εκατοµµυρίων ευρώ, µε δηµόσια δαπάνη 40 εκατοµµυρίων ευρώ.
Το πρόγραµµα “Στηρίζω 2009” στοχεύει στη διευκόλυνση και χρηµατοδότηση πολύ µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων, στον
κλάδο της µεταποίησης, για την κάλυψη άµεσων, µικρών, αλλά στρατηγικής σηµασίας αναγκών.
Προϋπολογισµός έργων:
€10.000 – €60.000
Ποσοστά Χρηµατοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά µε <5.000 κατοίκους
60% πυρόπληκτες & σεισµόπληκτες περιοχές
Επιλέξιµες επιχειρήσεις
Υφιστάµενες Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:
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∆ραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα του Οδηγού
Έχουν κλείσει τουλάχιστον µία φορολογική χρήση µε µ.ο. κύκλου εργασιών από €20.000 – €2 εκ.
Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο µ.ο. του κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, πρέπει να είναι από €20.000 – €2 εκ.
Απασχολούσαν 0-9 εργαζοµένους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, κατά το 2008
Επιλέξιµες ∆απάνες
Εξοπλισµός & ειδικές εγκαταστάσεις
Κτιριακά & ∆ιαµόρφωση χώρων
∆απάνες διαφήµισης & προβολής
Άυλες δαπάνες (µεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κ.τ.λ.)
Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαµβάνει µία ή δύο από τις προαναφερόµενες κατηγορίες δαπανών
Ηµεροµηνίες Υποβολής
Το πρόγραµµα είναι ανοικτό µέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισµού. Η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων είναι από
15/9/2009 έως 31/10/2009 η δε αξιολόγηση της πρώτης φάσης θα ολοκληρωθεί την 15/12/2009.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα 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 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
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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@atlantisresearch.gr
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

5) ∆ιαδικασίες εξπρές για την αδειοδότηση µεγάλων επενδύσεων στη βιοµηχανία, την ενέργεια, τον
τουρισµό, την υψηλή τεχνολογία και την καινοτοµία συµπεριλαµβανοµένων και των επενδύσεων που
εντάσσονται στον N. 3299/2004
∆ιαδικασίες εξπρές για την αδειοδότηση µεγάλων επενδύσεων στη βιοµηχανία, την ενέργεια, τον τουρισµό, την υψηλή
τεχνολογία και την καινοτοµία, θα διεκπεραιώνονται από το «Invest in Greece AE», όπως µετονοµάζεται το Ελληνικό Κέντρο
Επενδύσεων, µέσα σε 3 µήνες, σύµφωνα µε νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας που κατατέθηκε στη Βουλή.
Για να ενταχθεί µία επένδυση στο νέο σχήµα πρέπει ο προϋπολογισµός της να υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ, ή να είναι άνω των
75 εκατ. ευρώ αλλά να δηµιουργεί τουλάχιστον 200 θέσεις εργασίας. Ανεξαρτήτως ύψους επένδυσης, µπορούν να υπαχθούν
µόνον αιτήσεις που προβλέπουν επένδυση τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ετησίως σε έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας.
Την τελική έγκριση θα δίνει η ∆ιυπουργική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία συγκροτείται από τον υπουργό Οικονοµίας Οικονοµικών ως πρόεδρο, τον υπουργό Ανάπτυξης και άλλα αρµόδια µέλη της κυβέρνησης που συµµετέχουν µετά από
πρόσκληση του προέδρου.
Κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι η βιωσιµότητα, η φερεγγυότητα του επενδυτή, η αύξηση της
απασχόλησης, η περιφερειακή ανάπτυξη, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της επιχειρηµατικότητας, η µεταφορά
καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας και η αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Η Invest in Greece µέσα σε 15 ηµέρες από την κατάθεση του αιτήµατος πρέπει να καλέσει τον επενδυτή για συνεργασία και
εφόσον υποβάλει πλήρες business plan που θα είναι δεσµευτικό, τότε η Ιnvest in Greece υποχρεούται να διεκπεραιώσει όλες τις
διαδικασίες αδειοδότησης, παρέχοντας στον επενδυτή χρονοδιάγραµµα προόδου ενός µηνός.
Οι φάκελοι για την υπαγωγή των επενδύσεων στις διατάξεις και διαδικασίες του νόµου υποβάλλονται στην Invest in Greece. Τα
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επενδυτικά σχέδια είναι δεσµευτικά για τον επενδυτή, ο οποίος δεν δύναται να τα µεταβάλλει µεταγενέστερα, εφόσον n επένδυση
του ενταχθεί στη διαδικασία µε τρόπο που να αλλοιώνονται τα κριτήρια µε τα οποία αυτή επελέγη ή / και να µην παραβιάζονται οι
όροι που ενδεχοµένως ορίσθηκαν από την ∆ΕΕ για υπαγωγή στη διαδικασία αυτή.
Οι
α)
β)
γ)

επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή του σχεδίου τους στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλουν στην Invest in Greece:
αίτηση και εντολή προς την Invest in Greece,
επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαµβάνει οικονοµικοτεχνική µελέτη και µελέτη σκοπιµότητας,
µελέτη επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονοµία (investment impact assessment).

Η εξέταση των φακέλων γίνεται από τις κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς κατά αποκλειστική προτεραιότητα. Ολες οι
άδειες που απαιτούνται για τη µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στο πεδίο
εφαρµογής του νόµου αυτού, λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί, αν οι αρµόδιες και συναρµόδιες για την έκδοση τους υπηρεσίες και
φορείς δεν έχουν προβεί σε έγγραφη νόµιµα αιτιολογηµένη άρνηση έκδοσης προς τον πρόεδρο της ∆ΕΕ µέσα στις προθεσµίες που
ορίζονται για την έκδοση αυτών των αδειών και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) µηνών. Αν δεν τηρηθεί η προθεσµία, τότε
τεκµαίρεται ότι έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες. Η Invest in Greece µπορεί να συνάπτει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και έργων µε
εξωτερικούς συµβούλους µε σκοπό τη συνδροµή τους στην εφαρµογή της διαδικασίας.
Οι διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές, µετά δε την ψήφισή του
θα ακολουθήσουν οι σχετικές υπουρκικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρµογή του νόµου.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία µε πολύ µεγάλες επενδύσεις στο παρελθόν, είναι σε θέση να
αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή του σχετικού φακέλλου, µε στόχο την την ένταξη της επένδυσης στις διατάξεις του νόµου.
Επίσης παρακολουθεί τις εξελίξεις της νοµοθεσίας και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και σας ενηµερώνει µε ενηµερωτικά
δελτία, πληροφοριακό υλικό αλλά και προσωπικά για όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του απαραίτητου
επιχειρηµατικού σχεδίου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
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

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.
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

7

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) «Ξεκίνησαν οι υποβολές προτάσεων στο Openfund: Από την ιδέα σε λειτουργικό προϊόν µέσα σε
4 µήνες»
Τι είναι το Openfund
Το Openfund είναι ένα νέο σχήµα που θα στηρίζει νέες ιδέες στο χώρο του Internet και των αναδυοµένων τεχνολογιών,
παρέχοντας εκτενή συµβουλευτική και υποστήριξη σε οτιδήποτε απαιτεί η δηµιουργία µίας start-up επιχείρησης, µαζί µε
έκθεση και προβολή σε ευρύ οικοσύστηµα επαφών, καθώς και χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου (pre-seed capital).
Απευθύνεται σε νέους εφευρέτες και επιχειρηµατίες που θέλουν να µεταπηδήσουν από το στάδιο της ιδέας σε αυτό της νέας
επιχείρησης (startup). Το σχήµα απευθύνεται σε οµάδες 2 έως 4 ατόµων οι οποίες έχουν ιδέες που συσχετίζονται µε νέες
τεχνολογίες και συγκεκριµένα µε λογισµικό ή/και το διαδίκτυο και φέρουν διεθνή καινοτοµία.
Υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση
Οι οµάδες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την περιεκτική περιγραφή της επιχειρηµατικής τους ιδέας. Ο πρώτος κύκλος
υποβολής προτάσεων ξεκίνησε στις 1/07/2009 µε καταληκτική ηµεροµηνία στις 30/09/2009. Η διαδικασία επιλογής και η
ανακοίνωση των επιλεχθεισών προτάσεων θα ολοκληρωθεί περί τα µέσα Νοεµβρίου. Στις 1 ∆εκεµβρίου 2009 θα εκκινήσει η
περίοδος ‘εκκόλαψης’ των οµάδων που θα επιλεχθούν, ενώ παράλληλα θα ανοίξει ο νέος γύρος υποβολής προτάσεων.
Η επιλογή των σχηµάτων θα πραγµατοποιείται µέσω διαδικασίας αξιολόγησης, συνεντεύξεων και παρουσίασης. Σε κάθε «γύρο»
θα προκύπτουν µέχρι 5 επιχειρηµατικές ιδέες, οι οποίες και θα λάβουν τα προνόµια συµµετοχής τους στο Openfund. Τα
προνόµια που θα λαµβάνουν αυτές κρίνονται ικανά, µαζί µε την πλήρη απασχόληση των επιχειρηµατιών, για τη µετατροπή της
ιδέας τους σε λειτουργικό προϊόν εντός διαστήµατος 4 µηνών, γεγονός που αποτελεί και το στόχο λειτουργίας του Openfund.
Η οµάδα του Openfund
Το Openfund απαρτίζεται από αριθµό εκλεκτών µελών µε τεχνογνωσία και εµπειρία σε κάθε ένα από τα βήµατα που απαιτούνται
για τη δηµιουργία και επιτυχία µίας καινοτοµικής τεχνολογικής επιχείρησης. Συστήνεται δε µε ένα και µοναδικό όραµα: Το
γεφύρωµα του χάσµατος µεταξύ επιχειρηµατιών και επενδυτικών κεφαλαίων, µε τη δηµιουργία µίας χειροπιαστής λύσης
υποστήριξης αρχικού σταδίου. Η λύση αυτή είναι ικανή να φέρει τα συστατικά µέλη του οικοσυστήµατος κοντά, και να
µετατρέψει τις λανθάνουσες ισχυρές προοπτικές σε χειροπιαστή πραγµατικότητα.
Το Openfund ξεκινά τη λειτουργία του µε βασικό υποστηρικτή και σηµαντικό επενδυτή την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία
αναλαµβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και των νέων τεχνολογιών.
Τα ιδρυτικά στελέχη του Openfund είναι:
Αθανασιάδης ∆ηµήτριος, Επιχειρηµατίας, Συνδιοργανωτής Open Coffee
Αποστολάκης Απόστολος, Επιχειρηµατίας, e-shop.gr
Κασσελάκης Γεώργιος, Επιχειρηµατίας, Συνδιοργανωτής Open Coffee
Ξάνθος Σπύρος, Επιχειρηµατίας, Pattern Insight (Καλιφόρνια, ΗΠΑ)
Παλαντζιάν Ονίκ, Στέλεχος Εταιρείας Επιχ. Συµµετοχών, Capital Connect
Παπαφλωράτος Σωκράτης, Επιχειρηµατίας, Trusted Places (Λονδίνο)
Τζιραλής Γεώργιος, Επιχειρηµατίας, Συνδιοργανωτής Open Coffee
Φαρµάκη Τερέζα, Επενδυτής, Τράπεζα Πειραιώς
Πληροφορίες και υποβολή προτάσεων
Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων στο http://www.theopenfund.com. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
αποτελεί µέλος τους οικοσυστήµατος του OpenFund, µεταφέροντας σε νέους επιχειρηµατίες την πολύχρονη εµπειρία και
τεχνογνωσία των στελεχών της, σε θέµατα στρατηγικής ανάπτυξης και εύρεσης χρηµατοδότησης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Γάτος, τηλ 2310 531000, εσωτ 129, κιν 6956 303125, e-mail gatos@atlantisresearch.gr
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8) 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:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@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

9) Χρηµατοδοτικό µέσο για το Περιβάλλον: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+
Κύριος στόχος του προγράµµατος LIFE+ είναι η χρηµατοδότηση της εφαρµογής της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και
νοµοθεσίας. Οι τρεις πυλώνες του Προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι:
1.

LIFE+ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Στοχεύει να συνεισφέρει στην υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής και νοµοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.
Περιλαµβάνει δύο κατηγορίες έργων:
LIFE+ ΦΥΣΗ
Στοχεύει να συνεισφέρει στην υλοποίηση των κοινοτικών οδηγιών για την προστασία των Άγριων Πτηνών και Φυσικών
Οικοτόπων (Κοινοτικές οδηγίες 79/409 EEC και 92/43/EEC). Χρηµατοδοτεί έργα βέλτιστης πρακτικής και/ή επίδειξης που
αφορούν µακροχρόνιες βιώσιµες επενδύσεις σε περιοχές Natura 2000 καθώς και για τη διατήρηση των ειδών και οικοτόπων
όπου στόχευσαν οι οδηγίες.
LIFE+ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της ανακοίνωσης της επιτροπής COM (2006) 216 τελικό: “Η ανάσχεση της απώλειας της
βιοποικιλότητας έως το 2010 - και µετέπειτα”. Χρηµατοδοτεί έργα επίδειξης και/ή καινοτοµίας σχετικά µε µέτρα και πρακτικές
που συντελούν στο σταµάτηµα της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ, άλλων από αυτών που σχετίζονται µε την υλοποίηση των
στόχων των Οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά και τους Οικοτόπους. Επίδειξη θεωρείται η εφαρµογή, δοκιµή, αξιολόγηση, και διάδοση
δράσεων / µεθοδολογιών οι οποίες είναι ως ένα βαθµό νέες ή άγνωστες στα πλαίσια του έργου και που θα πρέπει να
εφαρµοστούν πιο εκτεταµένα σε παρόµοιες περιπτώσεις. Καινοτοµία θεωρείται η εφαρµογή µιας τεχνική ή µεθόδου που δεν έχει
εφαρµοστεί / δοκιµαστεί προηγουµένως ή αλλού και η οποία προσφέρει πιθανά περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση µε την
υπάρχουσα βέλτιστη πρακτική.
2.

LIFE+ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στοχεύει στην υλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό, και την ανάπτυξη κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας, στη
γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ έρευνας και ανάπτυξης και ευρείας εφαρµογής, καθώς και στην προώθηση καινοτόµων λύσεων
µε δηµόσια διάσταση. Χρηµατοδοτεί δράσεις σχετικά µε τις θεµατικές περιοχές:
Κλιµατική αλλαγή
Νερό
Ποιότητα ατµοσφαιρικού αέρα
Έδαφος
Αστικό περιβάλλον
Θόρυβος
Χηµικά
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Περιβάλλον και Υγεία
Απόβλητα και φυσικοί πόροι
∆άση
Καινοτοµία
Στρατηγικές προσεγγίσεις
3.

LIFE+ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρηµατοδοτεί εκστρατείες επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης και δραστηριότητες σχετικές µε την υλοποίηση, εκσυγχρονισµό
και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας. Επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και εκπαίδευση για τους υπάλληλους που συµµετέχουν στην πρόληψή τους.
Το ποσοστό χρηµατοδότησης των έργων είναι 50% (75% σε ειδικές περιπτώσεις). Ο µέσος προϋπολογισµός είναι 2 εκατ. €, και
η διάρκεια µεταξύ 2 και 5 ετών. Μπορούν να συµµετέχουν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, µε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15 Σεπτεµβρίου 2009.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@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

10) Χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Πρόγραµµα Eurostars
Το Πρόγραµµα Eurostars απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 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. Σε κάθε ελληνική πρόταση πρέπει να συµµετέχει ως υπεργολάβος ΑΕΙ, ΤΕΙ,
Ερευνητικό Κέντρο ή Αυτοτελές Ινστιτούτο, µε το οποίο η επιχείρηση συνυποβάλλει προσύµφωνο συνεργασίας.
Το ποσό της ∆ηµόσιας ∆απάνης που θα χορηγείται σε κάθε ελληνική πρόταση, ανεξαρτήτως φορέων συµµετοχής, κυµαίνεται από
80.000€ µέχρι 200.000€. Το ποσό της δηµόσιας επιχορήγησης αντιστοιχεί σε ποσοστό µέχρι 50% του κόστους των επιλέξιµων
δαπανών. Η δηµόσια δαπάνη για την Ελλάδα ανέρχεται στο ποσό των 1,5Μ €.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 24/9/09
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.eurostars-eureka.eu/
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Χριστόδουλος Κερατίδης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr
Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@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

11) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η
ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας και της πειραµατικής ανάπτυξης µε την επιχορήγηση έργων, που θα
εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναµικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγµένη παραγωγική και εµπορική
δραστηριότητα.
Η δράση απευθύνεται σε :
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Τα











Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως σήµερα από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
ερευνητικά έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία.
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε παραδοσιακούς
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα).
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική.
Ενέργεια.
Μεταφορές.
Περιβάλλον.
Υγεία.
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας.
Πολιτιστική Κληρονοµιά.

κλάδους

Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% του προϋπολογισµού του έργου. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο είναι 200.000 €.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30/10/09. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
20.000.000 €.
Το Πρόγραµµα έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση µέχρι την 1/6/09.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση 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

12) ∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης
(Spin-off, spin-out)
Προκηρύχθηκε η ∆ράση “∆ηµιουργία / Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off,
spin-out)”. Το πρόγραµµα αφορά καινοτόµες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους που συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν την έναρξη
χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις αυτές µπορούν να έχουν τις ακόλουθες µορφές:
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις – Τεχνοβλαστοί (Spin-off/ Spin-out) µικρού µεγέθους
 Υφιστάµενες και Υπό Σύσταση Καινοτόµες Επιχειρήσεις µικρού µεγέθους
Για









τη συµµετοχή τους στην πράξη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Μορφή εταιρείας: Α.Ε ή Ε.Π.Ε
Να ανήκουν κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες επενδυτές (περιλαµβάνονται και οι ερευνητές) ή Ν.Π.Ι.∆. (π.χ. venture capitals).
Κατανοµή τουλάχιστον 15% των λειτουργικών δαπανών τους σε Έρευνα και Ανάπτυξη, για τουλάχιστον ένα από τα τρία
τελευταία έτη πριν από την χορήγηση της ενίσχυσης.
Υποβολή ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων που οδηγούν στην παραγωγή και εκµετάλλευση καινοτόµων προϊόντων,
διεργασιών ή διαδικασιών.
Υφιστάµενες επιχειρήσεις που αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσµατα πρέπει να πληρούν τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου,
όπως αναφέρεται στον Οδηγό.
Μη λήψη ενίσχυσης για τον ίδιο σκοπό από άλλες δηµόσιες (κοινοτικές ή εθνικές) πηγές.
Τήρηση των κανονισµών δηµοσιότητας.
Εγκατάσταση και δραστηριότητα στην περιφέρεια στην οποία ανήκουν, και παραµονή σε αυτήν τουλάχιστον 5 έτη από την
ολοκλήρωση του έργου.

Ο αναµενόµενος µέσος προϋπολογισµός ενός έργου αναµένεται να είναι της τάξης των 1.100.000€. Η µέγιστη ενίσχυση για κάθε
επιχείρηση δεν θα ξεπερνά το 1.000.000€. Το µέγιστο ποσοστό ενίσχυσης επί του προϋπολογισµού δεν θα ξεπερνά το 70%. Ως
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ιδία συµµετοχή της επιχείρησης νοείται για µεν τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες το καταβεβληµένο σε µετρητά κεφάλαιό τους, για δε
τις υφιστάµενες το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε µετρητά εισφορές των µετόχων.
Ποσοστό µέχρι 25% της ιδιωτικής συµµετοχής της επιχείρησης µπορεί να καλυφθεί µε δανεισµό από τράπεζες ή άλλα
αναγνωρισµένα Ευρωπαϊκά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Η µέγιστη διάρκεια του έργου είναι 36 µήνες.
Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
 ∆απάνες δηµιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδοµών
 Γενικές Λειτουργικές ∆απάνες
 ∆απάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (υποχρεωτικές)
 Λοιπές ∆απάνες
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων θα είναι συνεχώς ανοιχτή µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής την 30/6/2010. Ανά 3
µήνες από την ηµεροµηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηµατίζονται οµάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και µε την
ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηµατοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
25.000.000 €.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην Περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη καινοτόµων επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση 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

13) Χρηµατοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων – ∆ράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του Προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής µέσω της υλοποίησης έργων Ε&ΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς
και δραστηριότητες.
Η παρούσα προκήρυξη της δράσης αφορά τις πράξεις:
Πράξη Ι: Συνεργατικά έργα µικρής και µεσαίας κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 300.000 έως 1.000.000€,
χρονικής διάρκειας 24-36 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων τρεις, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θα είναι επιχείρηση).
Πράξη ΙΙ: Συνεργατικά έργα µεγάλης κλίµακας (έργα συνολικού προϋπολογισµού από 1.000.000 έως 3.000.000€, χρονικής
διάρκειας 36-60 µηνών, ελάχιστος αριθµός φορέων πέντε, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο θα είναι επιχειρήσεις).
Η δράση απευθύνεται σε συµπράξεις επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, ΑΕΙ, τεχνολογικών και
άλλων φορέων. Σηµειώνεται όµως ότι οι βασικοί αποδέκτες είναι οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ,
Ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα).
Τα









έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω τοµείς προτεραιότητας:
Υγεία
Βιοτεχνολογία
Ενέργεια – Περιβάλλον – Κλίµα
Νανοτεχνολογία
Μεταφορές
Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήµες – Πολιτισµός
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Κλωστοϋφαντουργία – Μεταποίηση

Τα αντικείµενα έρευνας ανά τοµέα περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του Προγράµµατος.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης εξαρτώνται από την κατηγορία έρευνας και το µέγεθος της ενισχυόµενης επιχείρησης. Το µέγιστο
ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 80% του προϋπολογισµού του έργου.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων είναι η 20/7/2009. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
95.000.000€.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση 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

14) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης
Αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η προκήρυξη της ∆ράσης για την «Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης» από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Βασικός στόχος του
Προγράµµατος είναι η υποστήριξη των αναγκών των ΜΜΕ και των νέων επιχειρήσεων, καθώς και η παρακίνηση εκτέλεσης έργων
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ή από άλλους εξειδικευµένους φορείς για λογαριασµό και προς
όφελος των επιχειρήσεων.
∆ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν Οµάδες Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε κοινά προβλήµατα, ανάγκες και
στόχους. Η πρόταση υποβάλλεται από τρεις ή περισσότερες ΜΜΕ µε τη συµµετοχή ενός τουλάχιστον φορέα Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε προαιρετική συµµετοχή συνδέσµων ή ενώσεων ΜΜΕ.
Τα












έργα που θα χρηµατοδοτηθούν µπορούν να ανήκουν στους παρακάτω θεµατικούς τοµείς έρευνας:
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής, µε έµφαση σε
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
Κοινωνική και Οικονοµική διάσταση της ανάπτυξης

παραδοσιακούς

κλάδους

Ο µέσος προϋπολογισµός των έργων εκτιµάται στα 300.000€. Ο µέγιστος προϋπολογισµός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000€ και η
µέγιστη ένταση ενίσχυσης στο 75% των συνολικών δαπανών. Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι
43.000.000€.
Η προκήρυξη θα γίνει το Μάιο του 2009 και θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο κύκλοι αξιολόγησης, µε καταληκτική ηµεροµηνία του
κάθε κύκλου στις 14/9/2009 και στις 31/5/2010.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην περίληψη του Προγράµµατος.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει µακροχρόνια εµπειρία στην υποστήριξη ερευνητικών έργων σε εθνικό αλλά και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα στελέχη της µπορούν να σας υποστηρίξουν επιτυχώς σε όλα τα στάδια της διαδικασίας χρηµατοδότησης,
από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας και την υποβολή της πρότασης έως την υλοποίηση και διαχείριση 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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15) 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

16) 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

17) 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
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.

14

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

18) 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

19) 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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20) 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.

21) ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, συνεχίζουµε την προσπάθεια ενηµέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών της Θεσσαλονίκης,
προκειµένου και αυτό το καλοκαίρι να γίνει συνειδητή επιλογή και καθηµερινότητα η προστασία του Περιαστικού ∆άσους.
Τον Ιούλιο του 2008, µε σύνθηµα «Επιστροφή στο Σειχ Σου», δεκάδες νέοι εθελοντές, µέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
και πολίτες όλων των ηλικιών µε την συνδροµή συνεργείων του ∆ήµου Αγ. Παύλου, και έπειτα από ενηµέρωση που
προηγήθηκε από εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώµατος, συµβάλαµε στην αποµάκρυνση σωρών απορριµµάτων,
καλύπτοντας µια αρκετά σηµαντική έκταση.
Έκτοτε, επισκεφθήκαµε επανειληµµένα το ∆άσος και κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών, για να διαπιστώσουµε ότι η
νοοτροπία των αµέτοχων πολιτών µπορεί να αλλάξει σταδιακά, ωστόσο η ολιγωρία κι η έλλειψη πρόνοιας συνολικού
σχεδιασµού δασικής προστασίας από την κεντρική Πολιτεία παραµένουν αµετάβλητες έως και σήµερα.
Ο "Κέδρινος Λόφος", το "Σειχ Σου", τα "Χίλια ∆ένδρα" δεν είναι ανάµνηση των Θεσσαλονικέων µε διάφορα ονόµατα. Είναι η
ζωή µας µε πολύ συγκεκριµένη αξία.
Για να προστατέψουµε το ελάχιστο πράσινο που άφησε πίσω της η πυρκαγιά της προηγούµενης δεκαετίας, ξανακάνουµε το
∆άσος µέρος της ζωής µας.
Ας γίνει η αρχή...Ας κάνουµε την "Πρόληψη" στρατηγική µας.
Επιστροφή στο ∆άσος Μας.
Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009, ώρα 18.30 , µε σηµείο συνάντησης, τον ανοιχτό χώρο µπροστά στο Θέατρο ∆άσους
(Πλατεία Τσιάτρα-δίπλα στον Ζωολογικό Κήπο – εξυπηρετεί το αστικό λεωφορείο ν.24 «Χίλια ∆ένδρα»).
Στην διάθεση των εθελοντών θα βρίσκεται ειδικός εξοπλισµός και συνεργεία καθαρισµού του ∆ήµου.
Υποστηρίζει και Συµµετέχει η Εθελοντική ∆ιασωστική Οµάδα του ∆ήµου Αγ.Παύλου
(Η πρόσκληση συνεργασίας είναι ανοιχτή και για κάθε φορέα/ΜΚΟ που ενδιαφέρεται να λάβει µέρος ενεργά)
Πληροφορίες:
www.kean.gr – -6956 303 125 –Γιώργος Γάτος – Μέλος Παρ/τος, 2310202019-Γραµµατεία ∆ήµου Αγ.Παύλου,
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