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1) Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση «Energy Photovoltaic ‘09»
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει στην 4η ∆ιεθνή Έκθεση «Energy Photovoltaic ‘09», η οποία θα
διεξαχθεί από τις 22 – 25 Οκτωβρίου 2009 στο Εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία Αττικής. Η έκθεση εστιάζει στα
φωτοβολταϊκά συστήµατα και λοιπές ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, στην εξοικονόµηση ενέργειας, καθώς και στην ecoδόµηση. Θα χαρούµε να σας δούµε και να σας ενηµερώσουµε από κοντά στο περίπτερό µας: GB42A.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 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
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

2) Νέα παράταση προθεσµίας υποβολής προτάσεων για τα προγράµµατα Γυναικείας και
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας έως την 16/11/2009
Ανακοινώθηκε παράταση της προθεσµίας υποβολής προτάσεων για τα προγράµµατα Γυναικείας και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας. Η νέα καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής είναι η 16η Νοεµβρίου 2009.
Τα προγράµµατα προκηρύχτηκαν τον Ιούνιο και σκοπός τους είναι η διευκόλυνση - µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους 18-39 ετών και από γυναίκες 19-55 ετών, σε όλους σχεδόν τους
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας.
Η υποβολή των προτάσεων µπορεί να γίνει έως και 16/11/2009.
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 γραφείου,
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 εισοδήµατα 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 20.000,00€.
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
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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
http://www.atlantisresearch.gr/?cat=250&page=1080&l=4
στην
ιστοσελίδα
της
εταιρείας
προγράµµατα
http://www.atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
Ελένη Μπάρλα, τηλ. 210 6563804, κιν. 6956 331104, e-mail: barla@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνα Στάµκου, τηλ. 2310 531000, εσωτ 111, κιν 6956 303117 e-mail: stamkou@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 γραφείου Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr

3) ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Παράταση έως την 18/12/2009 η προθεσµία υποβολής
προτάσεων για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου - Υπηρεσιών
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δίνουν σηµαντική ενίσχυση σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας
για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1.050 εκ ευρώ. Οι ηµεροµηνίες
υποβολής των προτάσεων ορίστηκαν από την 1η Σεπτεµβρίου έως την 18η ∆εκεµβρίου. 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 µέσο κύκλο εργασιών της περασµένης τριετίας:
άνω των 50.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση»,
άνω των 25.000 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Τουρισµός»
και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεµατικές ενότητες «Εµπόριο» και «Υπηρεσίες».
Η συγκεκριµένη προκήρυξη παρουσιάζει 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 καταρχήν 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
βαθµολογία 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 τη
βοήθεια έµπειρου και εξειδικευµένου συµβούλου να φροντίσουν για τη βέλτιστη αξιοποίηση του προγράµµατος µε
ενέργειες όπως:
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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, ή 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. σας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίσετε τη βαθµολογία της πρότασής σας,
εύκολα γρήγορα και αξιόπιστα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας http://www.atlantisresearch.gr/?cat=263, επιλέξτε τη
σχετική σύνδεση, εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία που ζητούνται και υπολογίστε τη βαθµολογία σας.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε πολύ µεγάλο αριθµό προτάσεων σε 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 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
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθήνας:
Ιωάννα Πλατή, τηλ. 210 6563800, κιν. 6956 331105, e-mail: plati@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 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
Γιώργος Χρυσοχοΐδης, τηλ 2310 531000 εσωτ. 138, κιν 6956 764608, e-mail: chrisochoidis@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) Παράταση Στις 30/11/2009 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση
Επιστηµόνων - Ελεύθερων Επαγγελµατιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την Ενίσχυση Επιστηµόνων – Ελευθέρων Επαγγελµατιών µέσα από τα
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου
τεχνολογικού εξοπλισµού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων,
µηχανικών, δικηγόρων, συµβολαιογράφων, λογιστών και οικονοµολόγων - συµβούλων.
Οι επενδυτές µπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από την 1η Σεπτεµβρίου έως την 30η Νοεµβρίου
2009.
Η συνολική δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ, ενώ η προθεσµία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε
τέσσερις µήνες από την ηµεροµηνία έγκρισής τους.
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι σήµερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη
επαγγέλµατος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας.
Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελµατιών:
Α. εξοπλισµός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά),
Β. απαραίτητο ειδικό λογισµικό (software),
Γ. εξειδικευµένος εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά
µηχανήµατα).
Αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόµενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους
επαγγελµατίες, δηλαδή εκείνους που κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλµατος µέσα στην τελευταία
πενταετία (µετά την 1η Ιανουαρίου 2004). Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλµατος πριν την 1η
Ιανουαρίου 2004, προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισµού της πρότασης.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισµός µιας υποβαλλόµενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όριά της ανά
δραστηριότητα επιχορηγούµενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο µέγιστο προβλεπόµενο ποσό, το οποίο
εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.
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ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ιατροί, Οδοντίατροι
Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι,
Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι, Ιχθυολόγοι
∆ικηγόροι
Συµβολαιογράφοι
Λογιστές, Οικονοµολόγοι/Σύµβουλοι

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
1/1/2004
1/1/2004
10.000 € έως 40.000 €
6.250 € έως 25.000 €
8.000 € έως 16.000 €

5.000 € έως 10.000 €

6.000 € έως 10.000 €
6.000 € έως 10.000 €
6.000 € έως 10.000 €

3.750 € έως 6.250 €
3.750 € έως 6.250 €
3.750 € έως 6.250 €

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά µέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr, χωρίς την
προσκόµιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόµενος θα συµπληρώνει ηλεκτρονικά µόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν
αριθµό τραπεζικού λογαριασµού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του
εξοπλισµού και των δαπανών στις οποίες επιθυµεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πρότασης.
Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονοµικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα
είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά µε αυτόµατο τρόπο - µέσω του συστήµατος taxisnet - µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής.
∆υνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :
∆ιαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγµένο σε συγκεκριµένους Κωδικούς Αριθµούς δραστηριότητας (ΚΑ∆).
Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύµατος πριν την 1/1/2009.
∆ιαθέτουν φορολογική ενηµερότητα.
Εφόσον δραστηριοποιούνται πριν από την 1/1/2004, εµφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις µέσο όρο
ακαθάριστων εσόδων από ατοµική άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων,
ο οποίος δεν είναι χαµηλότερος από ό,τι προβλέπει ο παρακάτω πίνακας.

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ιατροί, Οδοντίατροι
Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι,
∆ασολόγοι, Ιχθυολόγοι
∆ικηγόροι
Συµβολαιογράφοι
Λογιστές, Οικονοµολόγοι/Σύµβουλοι

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΝΗΣΩΝ) & Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
35.000 €
28.000 €
35.000 €

28.000 €

25.000 €
25.000 €
50.000 €

20.000 €
20.000 €
40.000 €

Από το συγκεκριµένο όρο σχετικά µε το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελµατίες που έχουν
κάνει έναρξη µετά την 1/1/2004. Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που κατοικούν και ασκούν το
επάγγελµά τους σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτοµα µε Αναπηρία και όσοι ασκούν το
επάγγελµά τους σε χαρακτηρισµένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση δίνεται στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα σε σχέση µε το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα του ελεύθερου επαγγελµατία. Παράλληλα, έχει ληφθεί
µέριµνα, ώστε όσοι υποβάλλουν πρόταση να αξιολογούνται συγκριτικά ως προς τα οικονοµικά τους στοιχεία, µόνο στο
πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/sub/epag/epag.htm

5) Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
- Ευκαιρία για υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση µε τον αναπτυξιακό
Από τις 25/8/2009 ξεκίνησε το νέο πρόγραµµα ενίσχυσης της εµπορίας και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων µέσω
υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτοµιών και τεχνολογικού εξοπλισµού, για βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας
των προϊόντων. Η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 300.000.000 ευρώ.
Το πρόγραµµα δίνει σαφώς υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόµο 3299/04, ιδιαίτερα
για τους νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και τα νησιά του Αιγαίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως η επιχορήγηση
για έργα έως 1.500.000 ευρώ είναι 40% για την Αττική, 50% για την Θεσσαλονίκη και 65% για τα νησιά του
Αιγαίου, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό νόµο είναι 17% για την Αττική, 18%
για τη Θεσσαλονίκη και στα νησιά του Αιγαίου από 34% (Κυκλάδες) έως 55% (νησιά Βορείου Αιγαίου).
∆ικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι οι Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.)
δηλαδή πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εµπορικού νόµου,
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις), σε
οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, αρκεί να απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή να έχουν κύκλο εργασιών
µέχρι 200 εκ. Ευρώ και να δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων. Ειδικότερα, για τις
επιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας Γεωργικών προϊόντων, δεν ισχύουν οι άνω περιορισµοί του µεγέθους, εφόσον οι
επιχειρήσεις βρίσκονται σε νήσους του Αιγαίου Πελάγους πλην Ν. Ευβοίας και Ν. Κρήτης.
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Επιπλέον επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια βιωσιµότητας όπως παρακάτω:
Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούµενου προϋπολογισµού µικρότερου ή ίσου των 500.000 ευρώ, ο µέσος όρος κερδών
προ αποσβέσεων και φόρων της τελευταίας τριετίας πρέπει να είναι θετικός.
Για τα επενδυτικά σχέδια αιτούµενου προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 500.000 ευρώ, θα πρέπει να
ικανοποιούνται τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω κριτήρια:
Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου µικτού κέρδους µεγαλύτερο από 10%.
Μέσος όρος τριετίας περιθωρίου καθαρού κέρδους µεγαλύτερο από 3%.
Μέσος όρος τριετίας, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη /ίδια κεφάλαια) µεγαλύτερο από 10%.
Μέσος όρος τριετίας, κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις)
µεγαλύτερο από 40%.
Μέσος όρος του ρυθµού ανάπτυξης των εργασιών της τελευταίας τριετίας θετικός.
Στα πλαίσια του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τοµείς:
ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ,
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ & ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ &
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.
Ο προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων θα κυµαίνεται µεταξύ των € 100.000 - € 15.000.000.
Τα ποσοστά χρηµατοδότησης είναι κλιµακούµενα µε το ύψος του προϋπολογισµού και κυµαίνονται ως εξής:
από 35% έως 40% στη Στερεά Ελλάδα
από 35% έως 50% στην υπόλοιπη Ελλάδα
από 35% έως 65% στα νησιά του Αιγαίου (πλην Ευβοίας και Κρήτης)
25% για µεγάλες επιχειρήσεις (µε προσωπικό από 250 έως 750 άτοµα και κύκλο εργασιών από 50 εκ. έως 250 εκ.)
Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες για κτιριακά, περιβάλλοντα χώρο, εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα, λογισµικό,
πιστοποιήσεις, αγορά τεχνογνωσίας, αµοιβές συµβούλων.
Η ίδια συµµετοχή δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 25% του επιλέξιµου κόστους πραγµατοποίησης της επένδυσης.
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 διαβάστε την περίληψη και επικοινωνήστε µε τους υπεύθυνους επικοινωνίας ή
συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρηµατοδοτικά προγράµµατα 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, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
∆ηµήτρης ∆ίτσικας, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 112, e-mail: ditsikas@atlantisresearch.gr
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) Σε αναµονή για την επίσηµη προκήρυξη 9 Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης
Σε αναµονή για την τελική έγκριση και προκήρυξη βρίσκονται 9 χρηµατοδοτικά προγράµµατα του Υπουργείου
Ανάπτυξης τα οποία ενώ έχουν προδηµοσιευτεί δεν έχουν προκηρυχθεί ακόµη επίσηµα. Τα προγράµµατα αυτά είναι:
1. ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ
Σκοπός: Ο εκσυγχρονισµός των µεσαίων επιχειρήσεων µε στόχο την ενίσχυση ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών
σχεδίων
∆ικαιούχοι: Μεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό από 50 έως 250 άτοµα ή κύκλο εργασιών από € 10.000.000 έως €
50.000.000) που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005, µε θετικό
Μέσο Όρο 3ετίας Κερδών Προ Φόρων και Αποσβέσεων
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 150.000 έως € 1.200.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 30% - 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ
2. ΣΤΗΡΙΖΩ
Σκοπός: Κάλυψη άµεσων, µικρών, αλλά στρατηγικής σηµασίας αναγκών.
∆ικαιούχοι: Πολύ µικρές επιχειρήσεις (προσωπικό κάτω από 10 άτοµα και κύκλο εργασιών κάτω από € 2.000.000) µε
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επιλέξιµη δραστηριότητα στον τοµέα της µεταποίησης, µε έναρξη πριν από την 1/1/2008, και µέσο όρο κύκλου εργασιών
≥ € 20.000 την τελευταία τριετία.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 10.000 - € 60.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50% - 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΣΤΗΡΙΖΩ
3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σκοπός: Πιστοποίηση των επιχειρήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων
ποιότητας.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες επιχειρήσεις µε έναρξη πριν από 1/1/2007 µε θετικό µέσο όρο των κερδών προ φόρων και
αποσβέσεων, την τελευταία τριετία και µέσο όρο κύκλου εργασιών ≥ € 30.000 τα έτη 2007 & 2008.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 30.000 - € 150.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50%.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
4. ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Σκοπός: Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των (κυρίως) µεταποιητικών επιχειρήσεων.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό κάτω από 250 άτοµα και κύκλο εργασιών κάτω από €
50.000.000) µε θετικό Μέσο Όρο 3ετίας Κερδών Προ Φόρων και Αποσβέσεων.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 30.000 - € 200.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
5. ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ
Σκοπός: Προώθηση της καινοτοµίας ως βασικής παραµέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη
διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονοµίας.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (προσωπικό κάτω από 50 άτοµα και κύκλο εργασιών
κάτω από € 10.000.000) µε 1 τουλάχιστον κλεισµένη διαχειριστική χρήση και έως 5 έτη λειτουργίας.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 50.000 - € 200.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ
6. ΜΕΤΟΙΚΩ
Σκοπός: Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες επιχειρήσεις που επιθυµούν να µετεγκατασταθούν από τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
στην περιφέρεια Προϋπολογισµός επένδυσης: € 30.000 - € 200.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΜΕΤΟΙΚΩ
7. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σκοπός: Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε µορφές ΒΕΠΕ & Τεχνοπόλεις.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες µικροµεσαίες (προσωπικό κάτω από 250 άτοµα και κύκλο εργασιών κάτω από € 50.000.000)
µεταποιητικές επιχειρήσεις µε θετικό Μέσο Όρο 3ετίας Κερδών Προ Φόρων και Αποσβέσεων.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 30.000 - € 300.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50% έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
8. ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
Σκοπός: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιµές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου
διαπίστευσής τους.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες Επιχειρήσεις (Εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων, καθώς και Φορείς
Ελέγχου,
Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστηµάτων ∆ιαχείρισης) οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους το
αργότερο έως την 31/12/2007, εµφανίζουν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του προγράµµατος και έχουν
θετικό µέσο όρο 3ετίας Κερδών Προ Φόρων και Αποσβέσεων.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 10.000 - € 50.000 για φορείς και € 10.000 - € 100.000 για εργαστήρια.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 50%.
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
9. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Σκοπός: Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος.
∆ικαιούχοι: Υφιστάµενες Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό κάτω από 250 άτοµα και κύκλο εργασιών κάτω από €
50.000.000) του τοµέα (εναλλακτικής) διαχείρισης αποβλήτων. ΣΤΑΚΟ∆: 37 Επεξεργασία λυµάτων, 38 Συλλογή &
επεξ/σια αποβλήτων, 39 διαχείριση αποβλήτων, µε θετικό µέσο όρο 3ετίας Κερδών Προ Φόρων και Αποσβέσεων.
Προϋπολογισµός επένδυσης: € 300.000 - € 3.000.000.
Ποσοστά χρηµατοδότησης: 30% Έως 60% ανάλογα µε την περιοχή της επένδυσης
Περισσότερες πληροφορίες: Περίληψη ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Σηµειώνεται ότι εάν µια επιχείρηση είναι επιλέξιµη σε περισσότερα από ένα από τα παραπάνω προγράµµατα, µπορεί να
υποβάλλει περισσότερες από µία προτάσεις, αρκεί οι δαπάνες της κάθε πρότασης να είναι απολύτως διακριτές και να
µπορεί να καλύψει την απαιτούµενη ίδια συµµετοχή για το σύνολο του προϋπολογισµού των προτάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας ασχοληθεί µε επιτυχία σε παρόµοια προγράµµατα στο παρελθόν, είναι σε
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θέση να αξιολογήσει τις ανάγκες σας, να υποδείξει το καταλληλότερο για την επιχείρησή σας πρόγραµµα (ή
το συνδυασµό προγραµµάτων) και 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 ή συµπληρώστε τη φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για χρηµατοδοτικά προγράµµατα στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.atlantisresearch.gr.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@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

7) ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Απαραίτητο το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 για να είναι
Ανάδοχοι έργων του ∆ηµοσίου
Σύµφωνα µε το Ν. 3688/2008 οι εταιρείες επικοινωνίας, προκειµένου να λάβουν µέρος σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
και του ευρύτερου τοµέα, υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 1435 και να διαθέτουν
σχετικό πιστοποιητικό συµµόρφωσης από διαπιστευµένους, ως προς αυτό, Φορείς Πιστοποίησης.
Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή µέσο
ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.
Οι υπηρεσίες αυτές ορίζονται στο Π∆ 261/1997 όπου αναφέρονται ως «διαφηµιστικές και άλλες συναφείς
δραστηριότητες».
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» εγκρίθηκε την 26η Ιουνίου 2009 ως
Ελληνικό πρότυπο, από την αρµόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ µε τους εκπροσώπους της Ένωσης Εταιριών ∆ιαφήµισης &
Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ), του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, της
Γενικής Γραµµατείας Επικοινωνίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 προέκυψε από την ανάγκη καθορισµού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης
υπηρεσιών επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δηµόσιες επιχειρήσεις,
από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’
επέκταση της ποιότητας, στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, στα έντυπα και
στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.
Ειδικότερα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών
επικοινωνίας.
Το ΕΛΟΤ 1435 έρχεται να προσδιορίσει την οργάνωση και υποδοµή µιας εταιρείας επικοινωνίας. Στηριζόµενο στο διεθνές
πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, το ΕΛΟΤ 1435 υποχρεώνει τις εταιρείες επικοινωνίας να εντοπίσουν τις κύριες
“διεργασίες” τους, δηλ. τις δραστηριότητές τους, να τις αναλύσουν προκειµένου να εντοπίσουν σηµεία βελτίωσης, να τις
καταγράψουν, να τις παρακολουθούν και να τις αξιολογούν µε βάση µετρήσιµους δείκτες.
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ 1435, οι εταιρείες επικοινωνίας πρέπει να µελετήσουν και να αριστοποιήσουν τα εξής:
τη διαχείριση των προγραµµάτων επικοινωνίας (η βασική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας),
όπου προσδιορίζονται κρίσιµα σηµεία όπως η συστηµατική ανάλυση (και καταγραφή) των απαιτήσεων του πελάτη
και της αγοράς, ο προγραµµατισµός των ενεργειών, η πρόταση επικοινωνίας, οι εγκρίσεις από τον πελάτη, η
παρακολούθηση του προγράµµατος επικοινωνίας συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αλλαγών και η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητάς του,
τις υποστηρικτικές διεργασίες που περιλαµβάνουν την κατάρτιση και την παρακολούθηση του business plan, την
οικονοµική διαχείριση, το marketing plan, τη διαχείριση των πωλήσεων, την αξιολόγηση της ικανοποίησης των
πελατών, την αξιολόγηση των υπεργολάβων και συνεργατών, την εκπαίδευση των εργαζοµένων και τη διαχείριση
εξοπλισµού
τα διοικητικά χαρακτηριστικά, που περιλαµβάνουν το όραµα, τις αξίες και την πολιτική της εταιρείας, την
οργανωτική δοµή και τις ευθύνες, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, τον έλεγχο, τη διανοµή και την
αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχείων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικά µε το Σχεδιασµό, την Εφαρµογή &
τη ∆ιαχείριση Συστηµάτων Ποιότητας και είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις όποιες απαιτήσεις των επιχειρήσεων,
έχοντας αποδεδειγµένη εµπειρία και διαθέτοντας στελέχη κατάλληλα καταρτισµένα (πιστοποιηµένοι επιθεωρητές
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συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας).
Έτσι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. σε θέση:
να εντοπίσει νέες ανάγκες για την κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου,
να απλοποιήσει την εφαρµογή υφιστάµενων διαδικασιών ελαχιστοποιώντας τα αρχεία,
να αναπτύξει ένα περιεκτικό και λειτουργικό σύστηµα γραπτών διαδικασιών µε βάση τις ανάγκες σας,
να εκπαιδεύσει τα στελέχη στην εφαρµογή των διαδικασιών,
να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών, µέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων,
να σας στηρίξει στην επιλογή Φορέα Πιστοποίησης και την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435.
Η εφαρµογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1435 επιδοτείται τώρα από το ανοιχτό Πρόγραµµα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων την 18/12/2009) και από το πρόγραµµα
“Σύγχρονη Επιχείρηση” που βρίσκεται σε στάδιο προδηµοσίευσης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Παύλος Κράβαρης, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 157, κιν 6956 303126, e-mail: kravaris@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

8) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
53 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ανακοινώθηκαν για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FP7). Το Πρόγραµµα αποτελεί ευκαιρία όχι µόνο για τη χρηµατοδότηση των έργων
Έρευνας & Καινοτοµίας των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως για την ισχυροποίηση της τεχνολογικής τους δράσης, την
απόκτηση νέας τεχνογνωσίας, τη δηµιουργία άτυπων καναλιών µεταφοράς τεχνογνωσίας, τη διεθνοποίησή τους µέσω
εµπορικών συµφωνιών µε πρώην ερευνητικούς εταίρους, τη διαρκή τεχνολογική επισκόπηση στον κλάδο τους, την
απόκτηση κύρους κ.ά.
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αφορούν τους τοµείς:
Ενέργεια
∆ραστηριότητες ∆ιεθνούς Συνεργασίας Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Μεταφορές
∆ιάστηµα
Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
Ασφάλεια
Υγεία
Έρευνα προς όφελος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Περιφέρειες της Γνώσης
Ερευνητικό ∆υναµικό
Ερευνητικές υποδοµές
Επιστήµη στην Κοινωνία
Ιδέες (Χρηµατοδότηση νέων ανεξάρτητων ερευνητών)
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το : http://cordis.europa.eu/calls.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ερευνητικής ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την
υλοποίηση και διαχείριση του έργου.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 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

9) Χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της ∆ράσης «Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
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.
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Η δράση απευθύνεται σε :
Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως µεγέθους και µορφής).
Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και χρόνου λειτουργίας, οι οποίες δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί για έρευνα έως
σήµερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράµµατα.
Τα 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 κλάδους
(κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χηµική βιοµηχανία, δέρµα)
Προηγµένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήµες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
∆ιάστηµα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονοµιά
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 €. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος είναι 11.280.000 €
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τον πρώτο κύκλο αξιολόγησης είναι η 9/11/09. Θα υπάρξει και
δεύτερος κύκλος αξιολόγησης µε καταληκτική ηµεροµηνία την 15/9/10.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@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

10) Υποστήριξη οµάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης
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 παραδοσιακούς κλάδους
(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
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. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του
Προγράµµατος είναι 23.730.000 €.
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Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων για τον πρώτο κύκλο αξιολόγησης είναι η 26/10/09. Θα υπάρξει και
δεύτερος κύκλος αξιολόγησης µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31/5/10.
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.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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

11) Βελτιώστε τις πιθανότητες χρηµατοδότησης από ερευνητικά προγράµµατα µε τα
εργαλεία διαµόρφωσης ερευνητικής ιδέας (Gate2Start)
Βελτιώστε τις πιθανότητες χρηµατοδότησης από ερευνητικά προγράµµατα µε τα εργαλεία διαµόρφωσης ερευνητικής
ιδέας (Gate2Start).
Η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα ξεκινά από µια ιδέα του ερευνητή / επιχειρηµατία, η οποία πρέπει να
διαµορφωθεί κατάλληλα, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα τεχνολογίας, αγοράς, και επιχειρηµατικότητας, µέχρι να καταλήξει
στην υποβολή µιας ερευνητικής πρότασης.
Στο πλαίσιο του έργου Gate2Start, συντονιστής του οποίου ήταν η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., έχει αναπτυχθεί
µια σειρά εργαλείων που καθοδηγούν τον ερευνητή / επιχειρηµατία από το στάδιο σύλληψης της ερευνητικής ιδέας
ώστε:
Να αξιοποιήσει επιχειρηµατικά την καινοτοµία αυξάνοντας την πιθανότητα εµπορικής επιτυχίας της ιδέας του.
Να βελτιώσει την ελκυστικότητα της ιδέας του απέναντι στους επενδυτές.
Να αυξήσει την πιθανότητα χρηµατοδότησης της ιδέας από ερευνητικά προγράµµατα.
Να προσελκύσει στρατηγικούς συνεργάτες.
Τα εργαλεία αυτά είναι:
Οδηγός περίληψης ερευνητικής ιδέας: Πρότυπο συγγραφής περίληψης ερευνητικής ιδέας που καθοδηγεί τους
ερευνητές / επιχειρηµατίες για τη συµπλήρωσή του. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της δυνατότητας να
καταλήξει σε επιτυχηµένη καινοτοµία, ή σε επιτυχή πρόταση σε ερευνητικά προγράµµατα.
Checklist: Θέµατα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειµένου µια ιδέα εφαρµοσµένης έρευνας να οδηγηθεί σε
επιτυχία. Χρησιµοποιείται παράλληλα µε τον Οδηγό περίληψης ερευνητικής ιδέας ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο ερευνητής
έχει λάβει υπ’ όψιν όλα τα σηµαντικά θέµατα που εµπλέκονται πριν ολοκληρώσει την περίληψη και προκειµένου αυτή να
είναι ελκυστική προς χρηµατοδότηση και δυνητικούς συνεργάτες.
Εργαλείο αυτοαξιολόγησης: Παρέχει στον ερευνητή την ευκαιρία να ελέγξει την πληρότητα και ωριµότητα της
ερευνητικής του ιδέας, καθώς και να λάβει ανάδραση σχετικά µε το ποια θέµατα πρέπει να ερευνήσει σε µεγαλύτερο
βαθµό, ώστε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας της ιδέας. Το εργαλείο δίνει µια εκτίµηση στον ερευνητή για την
ωριµότητα της ιδέας του για εµπορική εκµετάλλευση και για τα θέµατα στα οποία πρέπει να βελτιωθεί. Συνοδεύεται από
έναν οδηγό που παρέχει συγκεκριµένες συστάσεις για τη βελτίωση της ιδέας.
Τα εργαλεία του Gate2Start είναι διαθέσιµα στο http://www.gate2start.eu (µόνο στην αγγλική γλώσσα).
Το έργο Gate2Start χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας EUROPE INNOVA.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Τάσος Τζιφοπανόπουλος, τηλ. 210 6563800, κιν. 6947 001994, e-mail: tzifopanopoulos@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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12) Νέο ρεκόρ 49.929 επισκεπτών στην ιστοσελίδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
τον Σεπτέµβριο του 2009

Νέο ρεκόρ κατέγραψε η ιστοσελίδα www.atlantisresearch.gr τον Σεπτέµβριο του 2009 λόγω κυρίως του αυξηµένου
ενδιαφέροντος για τα τρέχοντα χρηµατοδοτικά προγράµµατα και το νέο εργαλείο αυτόµατου υπολογισµού της
βαθµολογίας για το πρόγραµµα ΕΣΠΑ – Ενίσχυση Μικτρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.
Με την επίδοση αυτή η ιστοσελίδα thw ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διατηρείται στις πρώτες θέσεις επισκεψιµότητας
σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των εταιρειών συµβούλων, καταδεικνύοντας την αυξηµένη εµπιστοσύνη της
αγοράς στην ενηµέρωση που παρέχεται από αυτήν.
Μέσα από την ιστοσελίδα www.atlantisresearch.gr οι επισκέπτες ενηµερώνονται αξιόπιστα για τα τελευταία νέα των
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων, τις εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αναπτυξιακό νόµο, φωτοβολταϊκά κλπ, ελέγχουν
την βαθµολογία της επενδυτικής τους πρότασης και µπορούν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική µορφή µια φόρµα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έγκυρη και αξιόπιστη ενηµέρωση σε εξειδικευµένα ζητήµατα.
Παράλληλα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εκδίδει δύο φορές τον µήνα ενηµερωτικό δελτίο στο οποίο είναι
εγγεγραµµένοι περισσότεροι από 55.000 αποδέκτες.
Όσες επιχειρήσεις επιθυµούν να προβληθούν µέσα από την ιστοσελίδα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ή στο
ενηµερωτικό µας δελτίο µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον κ Κωνσταντίνο ∆ήµου τηλ 2310 531000 εσωτ 116, κινητό
6947 001997, mail dimou@atlantisresearch.gr.

13) Αφιέρωµα "8+8 Προγράµµατα Επιδοτήσεων ΕΣΠΑ" από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ στην
εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ 5.10.2009
∆ηµοσιεύθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2009 στην ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ ειδικό 10-σέλιδο αφιέρωµα
αναλυτικής παρουσίασης 8 προγραµµάτων επιδότησης επιχειρήσεων σε εξέλιξη, και 8 προδηµοσιεύσεων προγραµµάτων
επιδότησης επιχειρήσεων.
Σε εξέλιξη:
1. Ενίσχυση εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης µικρών επιχειρήσεων στους τοµείς Mεταποίησης, Tουρισµού, Eµπορίου
και Yπηρεσιών – υποβολή αιτήσεων σε τράπεζες µέχρι 18 ∆εκεµβρίου.
2. Ενίσχυση επενδύσεων τεχνολογικού εξοπλισµού επιστηµόνων και Eλευθέρων Eπαγγελµατιών – υποβολή
αιτήσεων σε τράπεζες µέχρι 30 Νοεµβρίου.
3. Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων από Nέους έως 39 ετών και Γυναίκες έως 55 ετών - υποβολή αιτήσεων σε
ΕΟΜΜΕΧ µέχρι 15 Οκτωβρίου.
4. Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση και Εµπορία Γεωργικών Προϊόντων –
υποβολή αιτήσεων µέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισµού.
5. Υποστήριξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off & Spin-out) – υποβολή αιτήσεων
σε ΓΓΕΤ-ΥΠΑΝ µέχρι 31 ∆εκεµβρίου.
6. Υποστήριξη Nέων Eπιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – υποβολή αιτήσεων σε
ΓΓΕΤ-ΥΠΑΝ µέχρι 9 Νοεµβρίου.
7. Χρηµατοδότηση συνεργατικών ερευνητικών δραστηριοτήτων (Συνεργασία) – υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΕΤ-ΥΠΑΝ
µέχρι 16 Οκτωβρίου.
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8.

Υποστήριξη Oµάδων Eπιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – υποβολή αιτήσεων
σε ΓΓΕΤ-ΥΠΑΝ µέχρι 26 Οκτωβρίου.

Προδηµοσιεύσεις:
9. Ενίσχυση πιστοποίησης διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών (Σύγχρονη Επιχείρηση) και αναβάθµισης
εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων (∆ιαπιστευθείτε) – υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
10. Κάλυψη άµεσων στρατηγικής σηµασίας αναγκών µικρών µεταποιητικών επιχειρήσεων (Στηρίζω) - υποβολή
αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
11. Ενίσχυση ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων για παραγωγικές επενδύσεις µεσαίου µεγέθους µεταποιητικών
και υποστηρικτικών επιχειρήσεων (Εξελίσσοµαι) - υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
12. Ενίσχυση εµπορικής αξιοποίησης καινοτόµων και πρωτότυπων ιδεών από Επιχειρήσεις και Νέους Επιχειρηµατίες
(Πρωτοτυπώ) - υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
13. Ενίσχυση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή µετεγκατάστασης υφιστάµενων στην περιφέρεια (Μετοικώ) - υποβολή
αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
14. Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία επιχειρήσεων (Πράσινη Επιχείρηση) - υποβολή
αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
15. Ενίσχυση δράσεων προστασίας περιβάλλοντος (Πράσινες Υποδοµές) - υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
16. Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε βιοµηχανικές περιοχές (Μετεγκατάσταση) - υποβολή αιτήσεων σε ΓΓΒ-ΥΠΑΝ.
Η συγγραφή των σχετικών κειµένων έγινε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., την πλέον εξειδικευµένη εταιρεία
στην Ελλάδα στον τοµέα χρηµατοδοτήσεων επιχειρήσεων. Μπορείτε να µελετήσετε το αφιέρωµα στην ιστοσελίδα
www.atlantisresearch.gr.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@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

14) Οι επιχορηγήσεις «σας χτυπούν την πόρτα» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το
Στρατηγικό Συµβόλαιο Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανύουµε µία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον τοµέα των επιχορηγήσεων ιδιωτικών
επενδύσεων. Χαρακτηριστικό της ευνοϊκής αυτής κατάστασης για τις επιχειρήσεις, είναι ότι σήµερα βρίσκονται σε εξέλιξη
περισσότερα από 20 προγράµµατα επιχορηγήσεων, τα οποία εν δυνάµει αφορούν το σύνολο σχεδόν των ιδιωτικών
επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός τέτοιου αριθµού προγραµµάτων επιχορηγήσεων, καθιστά ευρύτερο και πιο
σύνθετο από ποτέ το πλαίσιο µέσα στο οποίο πρέπει να αναζητήσει η κάθε επιχείρηση τις καλύτερες ευκαιρίες
χρηµατοδότησης των αναγκών της.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε γνώµονα την πολύ µεγάλη εµπειρία της στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέµατα
χρηµατοδοτήσεων έχει αναπτύξει ένα καινοτόµο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις, τα
Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας. Τα συµβόλαια αυτά αποτελούν ένα εργαλείο σωστής και ολοκληρωµένης
συνεργασίας, για τη βέλτιστη αξιοποίηση από την επιχείρηση της πληθώρας των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων που
προκηρύσσονται, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από ελληνικούς φορείς, για την υλοποίηση των επενδύσεών της.
Η νέα αυτή σχέση αποτελεί τη χρυσή τοµή σε πολλά ζητήµατα που ανακύπτουν σήµερα αναφορικά µε τη συνεργασία
των επιχειρήσεων µε εταιρείες συµβούλων. Σηµαντικά θέµατα όπως η έλλειψη εµπιστοσύνης προς µία έµπειρη και
εξειδικευµένη εταιρεία παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών και η αποσπασµατική συνεργασία µε περισσότερους από
έναν συµβούλους µε αποτέλεσµα την ελλιπή εκµετάλλευση του συνόλου των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων,
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά.
Τα Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας προωθούν τη σχέση της επιχείρησης µε µία εξειδικευµένη εταιρεία παροχής
συµβουλευτικών υπηρεσιών µε εµπειρία και τεχνογνωσία στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, η οποία θα είναι σε θέση να
κάνει συνεχή καταγραφή και ανάλυση του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, καθώς και να
ενηµερώνει και να επιλέγει µέσα από την πληθώρα των χρηµατοδοτικών ευκαιριών τα κατάλληλα προγράµµατα για την
επίτευξη των επενδυτικών στόχων της επιχείρησης.
Επιγραµµατικά, τα οφέλη που αποκοµίζει µία εταιρεία κάνοντας χρήση του Συµβολαίου Στρατηγικής Συνεργασίας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Συνεχής καταγραφή του συνόλου των επενδυτικών αναγκών της.
Πλήρης αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
Αποδοχή συµβουλών ιδιαίτερης προστιθέµενης αξίας και µεταφορά τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και τα στελέχη
τους.
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και "τριβή" µε κάθε νέο
σύµβουλο.
Εξασφάλιση προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση για τη συγγραφή πρότασης, σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη
συµµετοχή εταιρειών σε κάποιο πρόγραµµα.
Μειωµένος χρόνος απασχόλησης των στελεχών της επιχείρησης πριν την υποβολή, όσο και κατά την υλοποίηση του
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έργου.
Μεγαλύτερες δυνατότητες επιτυχίας στα προγράµµατα που λαµβάνει µέρος αφού, αναπτύσσεται η κατάλληλη
υποδοµή της επιχείρησης για τη συµµετοχή της σε προγράµµατα.
Η συστηµατική αξιοποίηση των παραπάνω εξασφαλίζει τελικά στην επιχείρηση αυξηµένες εισροές από επιχορηγήσεις και
χαµηλό ρίσκο χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω του στρατηγικού συµβολαίου της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι:
Πλήρης παρακολούθηση και διερεύνηση όλων των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για λογαριασµό της επιχείρησης,
µε µελέτη και ανάλυση σε βάθος των ενεργών προγραµµάτων επιχορηγήσεων, σε σχέση µε τις ιδιαίτερες ανάγκες
της επιχείρησης και τα µελλοντικά στρατηγικά της σχέδια.
Καθορισµός, µε τη σύµφωνη γνώµη της επιχείρησης, στελέχους της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, το οποίο θα
είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την επιχείρηση.
Περιοδική εξέταση κι ανάλυση των επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης, προκειµένου να προσδιοριστούν οι
δυνατότητες επίτευξης πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.
Συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τεκµηριωµένες προτάσεις αξιοποίησης των ευκαιριών χρηµατοδότησης.
Εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών για λογαριασµό της επιχείρησης στο πλαίσιο πάσης φύσεως
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών εθνικού, διεθνούς ή Ευρωπαϊκού χαρακτήρα,
όπου η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. κρίνει ότι µπορεί να συµµετάσχει και να επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης για την άρτια σύνταξη και συγγραφή των επιµέρους
τµηµάτων των µελετών.
Παράδοση του συνόλου της εκάστοτε τεχνοοικονοµικής µελέτης, µετά την ολοκλήρωση συγγραφής αυτής, στην
επιχείρηση, για τον τελικό έλεγχο.
Υποβολή της τεχνοοικονοµικής µελέτης για λογαριασµό της επιχείρησης από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ,
µαζί µε το σύνολο των απαιτούµενων δικαιολογητικών, στον αρµόδιο φορέα αξιολόγησης και διαχείρισης.
Παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποβληθεισών µελετών µέχρι την οριστική κρίση,
θετική ή αρνητική, των αρµοδίων φορέων για τις συγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις - επιδοτήσεις.
Επίβλεψη της διαχείρισης για λογαριασµό της επιχείρησης, σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, στην
περίπτωση έγκρισης των υποβληθεισών µελετών.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αθηνών:
Χρήστος Βαγενάς, τηλ. 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 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

15) Ενίσχυση του Επιχειρείν
Ξεκίνησε από τον Απρίλιο 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 τις προϋποθέσεις επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο, τις
δυνατότητες υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων, και τους τρόπους
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΞΠΡΕΣ:
Γιώργος Στουραϊτης, τηλ. 213 0161833

16) 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.
Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΤΛΑΝΤΙΣ:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας SBC:
Φωτεινή Γαρυφάλλου, Τηλ. 211 2700700
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17) 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, 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

18) 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, 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

19) ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Τµήµα Real Estate & Development
Μεγάλες Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Επιχειρηµατικά Ακίνητα:
Αγορές – Πωλήσεις – Συµµετοχές – Συνεργασίες – Ενοικιάσεις – Συµβάσεις Παραχώρησης, σε Ξενοδοχειακές Μονάδες,
Παραλιακές Εκτάσεις, Οικόπεδα, Καταστήµατα, Αγροτεµάχια.
Κρήτη (Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Λασίθι), Ρόδο, Κάρπαθο, Σαντορίνη, Αττική, Πελοπόννησο, Βοιωτία κλπ.
Για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, στους τοµείς, Τουρισµού, Εµπορίου, Βιοµηχανίας, Υγείας, Ενέργειας,
Υπηρεσιών, Αγροτικών και Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών, κλπ.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ µε έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της, παρέχει υπηρεσίες, τεχνοοικονοµικής
υποστήριξης, χρηµατοδότησης κλπ.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Κρήτης:
Ελίνα Βασσάλου, τηλ. 2810 542700, κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθηνών:
Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Θεσσαλονίκης:
Γιώργος Γάτος, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 129, κιν 6956 303125, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Πατρών:
Χρύσα Γκολφινοπούλου, τηλ. 2610 272120, κιν. 6956 303128, e-mail: golfinopoulou@atlantisresearch.gr
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20) Η εφαρµογή των καινοτόµων µεθοδολογιών Lean Flow και Six Sigma εντάσσεται
στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013
Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δίνουν σηµαντική ενίσχυση για τον εκσυγχρονισµό και την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ µπορούν να ενταχθούν και οι δράσεις µελέτης και εφαρµογής
των καινοτόµων µεθοδολογιών Lean Flow και Six Sigma, για την αναδιοργάνωση και τον ανασχεδιασµό των
λειτουργιών τους.
Lean Flow (Λιτή Ροή)
Πρόκειται για µια διεθνώς δοκιµασµένη προσέγγιση που προτείνει
ένα καινοτόµο σκεπτικό ανασχεδιασµού των δραστηριοτήτων, το
οποίο εστιάζει στη συνεχή ροή χωρίς διακοπές, µέσα από µια
διαδικασία προστιθέµενης αξίας. Ο σχεδιασµός συστηµάτων
σύµφωνα µε τις αρχές της Λιτής Ροής έχει ως αποτέλεσµα:
τη µείωση του κόστους λειτουργίας
τη ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδοσης
τη βέλτιστη αξιοποίηση και εξισορρόπηση της χρήσης των πόρων
τη βελτιστοποίηση της στάθµης των αποθεµάτων
Six Sigma (Έξι Σίγµα)
Πρόκειται για µια διεθνή µεθοδολογία, βασισµένη στη µέτρηση
και στη στατιστική επεξεργασία δεδοµένων για τη στοχοποιηµένη
βελτίωση της απόδοσης και τη µείωση της απόκλισης σε
µιαδιεργασία που παράγει ή σχεδιάζεται να παράγει ένα προϊόν,
µια υπηρεσία ή µια συναλλαγή. Σε αντίθεση µε τις µεθοδολογίες
ελέγχου ποιότητας, που έχουν εστιαστεί στην ανίχνευση και
διόρθωση προβληµάτων σε διάφορα στάδια εκτέλεσης µιας
διεργασίας, το Six Sigma αποτελεί µια ολοκληρωµένη µελέτη για
την επαναδηµιουργία της διαδικασίας, έτσι ώστε οι ατέλειες και τα λάθη να µην προκύπτουν.
Η Business Elements έχει εφαρµόσει πλήρως τις µεθοδολογίες αυτές τόσο σε βιοµηχανική παραγωγή όσο και σε παροχή
υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες για την Business Elements, τις υπηρεσίες της και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την
µεθοδολογία Lean Flow µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.businesselements.gr.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας :
Ηλίας ∆ιάµεσης Τηλ. 2106144523, κιν 6932 589553, e-mail: idiamesis@businesselements.gr
∆ηµήτρης ∆αµιανίδης Τηλ. 2106144523, κιν 6937 211600, e-mail: ddamianidis@businesselements.gr

21) Μαθήµατα καταδύσεων πρώτου και δεύτερου άστρου της PADI από τον Άγγελο
Μαγκλή σε συνεργασία µε το καταδυτικό κέντρο SEAWORLD στο Σάνη Χαλκιδικής.
Ο Άγγελος Μαγκλής διοργανώνει ένα γκρουπ από υποψήφιους αυτοδύτες, οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν τη µαγεία του
βυθού και τις συνθήκες απόλυτης έλλειψης βαρύτητας. Τα µαθήµατα, τα οποία θα ξεκινήσουν µετά τις 16 Οκτωβρίου,
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.
Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
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