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1) Μήνυµα του Εκδότη
Με αφορµή το 100ο τεύχος του Ενηµερωτικού µας ∆ελτίου επιθυµώ να αναφερθώ στα παρακάτω τρία θέµατα:
Πρώτον η επιτυχία ή όχι µίας πρότασης προς χρηµατοδότηση και κατ' επέκταση του εµπλεκόµενου συµβούλου δεν κρίνεται τη
στιγµή της θετικής απόφασης για χρηµατοδότηση ή µη του έργου ή στο βαθµό περικοπής του προϋπολογισµού αλλά στη λήξη
του και στο κατά πόσο αυτό ολοκληρώθηκε στο σύνολό του, χωρίς περικοπές, πολλές αλλαγές ή άλλα προβλήµατα, αλλά και
κυρίως στο κατά πόσο συνεισέφερε στην επιτυχία της στρατηγικής της εταιρείας και δηµιούργησε την αναγκαία προστιθέµενη
αξία. Αυτά τα τελευταία συνήθως κρίνονται δύο χρόνια µετά τη λήξη του έργου.
∆εύτερον, το παραπάνω γεγονός σηµαίνει ότι ο χρηµατοδοτικός σύµβουλος πρέπει να γνωρίζει ιδιαίτερα καλά τον πελάτη του
και το περιβάλλον µέσα στο οποίο αυτός δραστηριοποιείται, να διαµορφώνει εµµέσως τη στρατηγική του µε τις κατάλληλες
ευκαιρίες χρηµατοδότησης των επενδύσεών του και να τον οδηγεί πιθανόν σε καινοτόµους δρόµους, νέα προϊόντα, συµµαχίες
και αγορές µε την ευκαιρία συµµετοχής του σε προγράµµατα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας (R&D&I).
Τρίτον, η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών µεταξύ πελατών και συµβούλων και η εκµετάλλευση των ευκαιριών του Έβδοµου
Προγράµµατος Πλαισίου 2007 – 2013 της Ε.Ε. για δράσεις R&D&I αποτελούν πρωτεύοντα στόχο για τις δυναµικές επιχειρήσεις
της χώρας.
Με εκτίµηση,
Άγγελος Μαγκλής, MSc
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 108, email: amanglis@atlantisresearch.gr

2) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα Εγνατία Πληροφορική για Ενίσχυση Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Ορίστηκαν οι ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων για τις ΜΜΕ πληροφορικής που θα επενδύσουν αποκλειστικά σε
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.
Επιλέξιµες είναι οι µικρές επιχειρήσεις πληροφορικής για τις περιφέρεις Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου, οι µικρές τουριστικές επιχειρήσεις της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, και Νήσων Βορείου Αιγαίου, µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Νήσων Βορείου Αιγαίου.
Επιλέξιµες είναι οι υφιστάµενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πλην των επιχειρήσεων που
λειτουργούν µε τη µορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισµού.
Oι γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής των ΜΜΕ - δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:
• να απασχολούν 0 - 50 εργαζόµενους (ο αριθµός των απασχολουµένων αντιστοιχεί στον αριθµό εργαζοµένων µόνιµης
και πλήρους απασχόλησης ή το ισοδύναµό τους σε περίπτωση µερικής απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας,
κατά την τελευταία πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση)
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών ή το µέσο ετήσιο σύνολο ισολογισµού τριετίας τους, να κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000 €) έως δέκα εκατοµµύρια ευρώ (10.000.000 €) (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
του κύκλου εργασιών αφορούν τις τρεις τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ή όσες εξ' αυτών υπάρχουν)
• η ιδία συµµετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του
συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης.
Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Προµήθεια Εξοπλισµού: αφορά στην προµήθεια νέου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Προµήθεια Εφαρµογών Λογισµικού: αφορά στην προµήθεια των βασικών και συµπληρωµατικών εφαρµογών
τυποποιηµένου λογισµικού που αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
• Παροχή Υπηρεσιών: περιλαµβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται ούτως ώστε:
o να καταστούν λειτουργικές οι εφαρµογές λογισµικού της ενέργειας 2
o να υποστηριχθεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρµογών.
• Συνδροµές: Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης κατηγορίας ενέργειας µπορούν να ενταχθούν τα κόστη των συνδροµών σε
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης, κυµαίνεται από δέκα χιλιάδες έως
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (10.000 έως 200.000 €).
Ποσοστό ∆ηµόσιας Επιχορήγησης: 50%
Για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής (50%) ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης µπορεί να χρησιµοποιήσει ιδία κεφάλαια και
µεσοµακροπρόθεσµο Τραπεζικό ∆άνειο. Το ελάχιστο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων είναι 25%. Το µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό
δάνειο δεν είναι υποχρεωτικό και το µέγιστο ποσοστό του είναι 25%.
Οι ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 4/12/06 έως 2/2/07.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θες/νίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: stratis@atlantisresearch.gr

3) Προκηρύχθηκε το πρόγραµµα "Θαλασσίων µεταφορών"
Στο πρόγραµµα "ευφυείς θαλάσσιες µεταφορές", ενθαρρύνονται µε επιδότηση 40% - 50% οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας να προβούν σε επενδύσεις για τη δηµιουργία
εφαρµογών και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών,
µε σκοπό την ανάπτυξη ενός εύρωστου περιβάλλοντος παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο χώρο της ακτοπλοΐας, της
εµπορευµατικής ναυτιλίας και των λιµενικών υπηρεσιών, µέσω της υιοθέτησης των συστηµάτων ευφυών µεταφορών από
τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Τα οικονοµικά οφέλη για τις ενισχυόµενες επιχειρήσεις αναµένεται να προκύψουν είτε άµεσα, µε την απευθείας επιχειρησιακή
ενσωµάτωση των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στην καθηµερινή παραγωγική τους δραστηριότητα, είτε έµµεσα από τη
εµπορική αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
Οι ενέργειες που θα χρηµατοδοτηθούν σχετίζονται µε την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που ενδεικτικά
µπορούν να καλύπτουν κάποιες από τις παρακάτω κατηγορίες: Ενηµέρωση επιβατών πριν την αναχώρηση (προγραµµατισµένα
δροµολόγια πλοίων, ώρες απόπλου / κατάπλου, δυνατότητες συνδυασµού δροµολογίων και γενικά µέσων για την
πραγµατοποίηση µετακινήσεων µεταξύ διαφορετικών προελεύσεων και προορισµών στον επιθυµητό χρόνο κλπ.)
• Ενηµέρωση επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για τα προγραµµατισµένα και
έκτακτα δροµολόγια πλοίων, πιθανές καθυστερήσεις πλοίων, ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων, αλλαγή
προβλήτα, αλλαγή ώρας αναχώρησης, δυναµική ενηµέρωση για τις πιθανές ώρες απόπλου / κατάπλου κλπ.)
• Ηλεκτρονική κράτηση θέσεων, έκδοση εισιτήριων και χρήση έξυπνων καρτών
• Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση της επικοινωνίας φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων - πολίτη - τρίτων
µερών
• Συνδυασµένες υπηρεσίες θαλάσσιου τουρισµού
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης εφοδιαστικών αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών, µε έµφαση στις θαλάσσιες
µεταφορές
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης και συναλλαγών εταιριών που προσφέρουν υπηρεσίες σε πλοία και χρήστες του
λιµένα ή παρέχουν υπηρεσίες χερσαίων µεταφορών (διασύνδεση των λιµένων µε χερσαία δίκτυα).
Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ∆ράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστηµα των
εννέα (9) µηνών από την έναρξη του έργου. Στις επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων περιλαµβάνεται το κόστος
των σηµαντικότερων στοιχείων που απαρτίζουν µια ολοκληρωµένη και λειτουργική λύση και αφορούν σε:
• επενδύσεις σε πάγια (προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών, αγορά εφαρµογών
λειτουργικού και εξειδικευµένου λογισµικού, αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωµάτων χρήσης τεχνογνωσίας κλπ.)
και
• σε άυλες επενδύσεις (υπηρεσίες διασύνδεσης και προµήθειας δεδοµένων, ενέργειες προώθησης / προβολής, παροχή
υπηρεσιών από εξωτερικούς συµβούλους, εκπόνηση µελετών σχετιζόµενων µε την Πρόταση και αναφερόµενων στο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του
έργου κλπ.).
Το ύψος της παρεχόµενης ενίσχυσης ανά υποβαλλόµενη πρόταση θα είναι ίσο µε:
• το 50% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µικρή ή πολύ µικρή επιχείρηση,
• το 40% του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, όταν η πρόταση υποβάλλεται από µεσαία επιχείρηση.
O µέγιστος επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση ανέρχεται στα 1.000.000 € και ο ελάχιστος
επιχορηγούµενος προϋπολογισµός ανά υποβαλλόµενη πρόταση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 300.000 €. Σε κάθε
περίπτωση, το ποσοστό της ιδίας συµµετοχής της επιχείρησης στην υλοποίηση του έργου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του
25% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 11η ∆εκεµβρίου 2006
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του σχετικού προγράµµατος και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.etransport.gov.gr.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

4) Ξεκίνησε το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ µέσω των ΠΕΠ "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η πολυαναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των
Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και α' υλών εντός του
χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €),
εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα
αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας
(έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται
στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει
01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

5) Ξεκίνησε το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στο τοµέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µέσω των ΠΕΠ "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η πολυαναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες
αφορούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα τους τουρισµού, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

•
•

Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.

Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν βελτίωση, αναβάθµιση, εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων
τουριστικών καταλυµάτων, προµήθεια καινούργιου σύγχρονου ξενοδοχειακού εξοπλισµού και λοιπού εξοπλισµού,
αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και
εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας συστήµατα αυτοµατοποίησης,
δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ.
(ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €), δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%. Οι επενδυτικές
προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες που θα
πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το

χρονοδιάγραµµα

υποβολής

των

προτάσεων

ξεκινάει

01/11/2006

και

ολοκληρώνεται

19/01/2007.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

6) Ξεκίνησε το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στους κλάδους του ΛΟΙΠΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
µέσω των ΠΕΠ - "Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης"
Εγκρίθηκε η αναµενόµενη προκήρυξη των "Ολοκληρωµένων ∆ράσεων Αστικής Ανάπτυξης", οι οποίες αφορούν
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των λοιπών κλάδων του τριτογενή τοµέα, µέσω των δεκατριών (13) Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, ενώ ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 59.000.000,00 € για το σύνολο
των Περιφερειών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράµµατος θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των
αστικών κέντρων των µεγάλων πόλεων των 13 Περιφερειών, οριζόµενες σε Αστικές Τοπικές Ζώνες.
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Απασχολούν αριθµό εργαζοµένων (µόνιµης και πλήρους απασχόλησης ( ή το ισοδύναµό τους), από 0 - 50 άτοµα κατά
τη διαχειριστική χρήση 2005.
• Έχουν µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή µέσο ετήσιο ισολογισµό από 10.000,00 € έως 10.000.000,00 € κατά την
τριετία 2003 - 2005.
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών περιλαµβάνουν την ανέγερση, επέκταση εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων,
προµήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης, µεταφορικών µέσων διακίνησης
προϊόντων και α' υλών εντός του χώρου παραγωγής, αυτοκινούµενα µεταφορικά µέσα επαγγελµατικής χρήσης (ανώτατο
επιχορηγούµενο ποσό 30.000,00 €), εξοπλισµό και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος, εξοπλισµό και εγκαταστάσεις
εξοικονόµησης ενέργειας, συστήµατα αυτοµατοποίησης, δικαιώµατα αγορά τεχνογνωσίας, καθώς και ανάπτυξη, εγκατάσταση
και πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. (ISO 9001:2000 µε ανώτατο επιχορηγούµενο ποσό 10.000,00 €),
δαπάνη αγοράς τεχνογνωσίας (έως 3% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού), δαπάνες συµµετοχής σε έκθεση.
Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά πρόταση κυµαίνεται από 10.000,00 € - 165.000,00 €. Το ποσοστό επιχορήγησης
ανέρχεται στο 60% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και η µέγιστη δυνατότητα δανεισµού στο 20%.
Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται σε Υποκαταστήµατα Πιστωτικών Ιδρυµάτων και επιδοτούµενες θα είναι οι δαπάνες
που θα πραγµατοποιηθούν µετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου.
Επιλέξιµες λαµβάνονται οι δαπάνες µετά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης.
Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δε θα πρέπει να ξεπερνάει τους 14 µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Το χρονοδιάγραµµα υποβολής των προτάσεων ξεκινάει 01/11/2006 και ολοκληρώνεται 19/01/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του προγράµµατος στις
περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ http://www.atlantisresearch.gr ή
να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα http://astika.ependyseis.gr.
Λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην εκπόνηση ανάλογων επιχειρηµατικών
σχεδίων µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, σας παροτρύνουµε
να επικοινωνήσετε µαζί µας για να σας κατευθύνουµε ανάλογα προς τη βέλτιστη λύση για την πλέον ολοκληρωµένη
προετοιµασία του φακέλου του επιχειρηµατικού σχεδίου που επιθυµείτε να υποβάλλετε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

7) Ενεργά Προγράµµατα Επιχορήγησης Κ.Π. LEADER +
∆εκάδες µικρά προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από την κοινοτική πρωτοβουλία LEADER + µε κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ. Η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ φροντίζει να παρουσιάσει ένα πίνακα όπου εµφανίζονται συγκεντρωτικά αυτά τα προγράµµατα. Στη
δεξιά στήλη του πίνακα δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης µε τη σχετική ιστοσελίδα προκήρυξης του κάθε προγράµµατος
ξεχωριστά. Εκεί µπορείτε να ενηµερωθείτε αναλυτικότερα για την περιγραφή του προγράµµατος, τους όρους και τις
προϋποθέσεις ένταξης, τους αποδέκτες, την αναλυτική περιοχή εφαρµογής, το είδος και το ύψος της ενίσχυσης όπως επίσης
και τον αρµόδιο φορέα διαχείρισής του.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
•
Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr

8) Παράταση έλαβε µέχρι τις 31 Ιανουαρίου το πρόγραµµα "Πρότυπα Καινοτόµα Σχέδια
Ανάπτυξης"
Η Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών στο πλαίσιο της προετοιµασίας
της ∆' Προγραµµατικής Περιόδου (2007-2013) καλεί Εταιρικά Σχήµατα για την υποβολή Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α). και γνωστοποιεί στους ενδιαφεροµένους, ότι η προθεσµία υποβολής των Πρότυπων Καινοτόµων Σχεδίων
Ανάπτυξης που θα αξιοποιηθούν µέσω συνολικών Επιχορηγήσεων (Global Grants), παρατείνεται µέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 31
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
•
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: manglis@atlantisresearch.gr

9) Παράταση έλαβε µέχρι τις 30 Νοεµβρίου το πρόγραµµα 8.2.1 Β΄ Κύκλος, «Κατάρτιση
ανθρωπίνου δυναµικού των επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του µέτρου 2.5»
Το πρόγραµµα αυτό εντάσσεται στο Μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ'
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας – γνωστοποιεί στους ενδιαφερόµενους, ότι η
προθεσµία υποβολής των προτάσεων για το πρόγραµµα 8.2.1 Β΄ Κύκλος, «Κατάρτιση ανθρωπίνου δυναµικού των
επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του µέτρου 2.5», παρατείνεται µέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 30
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006.
Επιλέξιµες ∆απάνες
Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών όπως αυτές εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της επεξεργασίας των κανόνων επιλεξιµότητας του
Κανονισµού 1685/00 της Ε.Ε., και προσδιορίστηκαν αναλυτικά µε αντιστοίχισή τους στους κωδικούς του Ε.Γ.Λ.Σ., είναι οι
ακόλουθες:
• Αριθ. Λογ 60 : «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού»
• Αριθ. Λογ 61 : «Αµοιβές και έξοδα τρίτων»
• Αριθ. Λογ 62 : «Παροχές τρίτων»
• Αριθ. Λογ 64 : «∆ιάφορα έξοδα»
• Αριθ. Λογ 65 : «Τόκοι και συναφή έξοδα»
• Αριθ. Λογ 66 : «Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων ενσωµατωµένων στο κόστος»
Προϋποθέσεις Συµµετοχής
Επιλέξιµοι φορείς για την υποβολή πρότασης είναι:
• Α. Επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Μέτρου 2.5 (όπως 2.5.1, 2.5.2)
• Β. Μικροµεσαίες (ΜΜΕ) Επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε συναφείς µε το µέτρο 2.5 επενδύσεις τεχνολογικού και
οργανωτικού εκσυγχρονισµού και επιθυµούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους σε θέµατα ποιότητας, καινοτοµίας,
περιβάλλοντος, εφοδιαστικής αλυσίδας, αποσυναρµολόγησης.
Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις περίπτωσης Β, που δεν έχουν ενταχθεί σε δράση του µέτρου 2.5:
1. Να είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύµφωνα µε τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ε.Ε.
2. Να έχουν υλοποιήσει την τελευταία πενταετία επενδύσεις σχετικές µε το θεµατικό αντικείµενο του προτεινόµενου
προγράµµατος κατάρτισης ύψους, κατ΄ ελάχιστον, διπλάσιου του προτεινόµενου προϋπολογισµού της πρότασης
κατάρτισης. Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν πρόταση µόνο για πρόγραµµα κατάρτισης σε
συστήµατα διασφάλισης ποιότητας.
3. Πρόταση στην οποία περιλαµβάνεται πρόγραµµα(τα) κατάρτισης σε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει
απαραίτητα να συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό σε ισχύ από φορέα διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα
µέλος της συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
• Σπύρος Παγώνης, Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 111, email: pagonis@atlantisresearch.gr

9) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή
Μέχρι το τέλος του 2006 αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων του
τριτογενούς τοµέα, δηλαδή, στις θεµατικές ενότητες Εµπορίου και Παροχής Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη σχεδιάζεται να αφορά σε συνολικό Προϋπολογισµό ∆ηµόσιας ∆απάνης 200Μ € για επενδυτικά σχέδια ύψους
10.000,00 € έως 200.000,00 €, µε ποσοστό επιχορήγησης 50%.
Η προκήρυξη θα υλοποιηθεί µε καθεστώς De Minimis και απευθύνεται σε υφιστάµενες ή κατά περίπτωση υπό
ίδρυση επιχειρήσεις.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του προγράµµατος
http://emporio.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• Ελισσάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

10) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II
Προσεχώς αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.
Τα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται εντός των επιλεγµένων ανά πρόγραµµα περιοχών, στις θεµατικές ενότητες Μεταποίηση,
Εµπόριο - Παροχή Υπηρεσιών και κατά περίπτωση στον Τουρισµό.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του προγράµµατος
http://urban.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 Εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

11) Αναµενόµενη
INTERREG III

προκήρυξη

ενίσχυσης

ΜΜΕ

µέσω

του

∆ιακρατικού

Προγράµµατος

Μέσα στον Νοέµβριο αναµένεται να προκηρυχθεί πρόγραµµα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο υλοποίησης των Προγραµµάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ
INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006", "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία", "Πρόγραµµα
Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας".
Ειδικότερα, τα 3 προαναφερόµενα προγράµµατα, θα αφορούν τους παρακάτω νοµούς:
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας" : Νοµοί
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Φλώρινας.
• "Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία" : Νοµοί Καστοριάς, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Κέρκυρας.
• ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ A - PHARE CBC "Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006" : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
- Θράκης, Νοµός Θεσσαλονίκης, Νοµός Σερρών.
Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν εντός των επιλεγµένων ανά ΠΚΠ INTERREG III περιοχών. Ο συνολικός προϋπολογισµός
της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανέρχεται στα 25,51 Μ €, και θα αφορά σε επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000,00 € έως
200.000,00 € υφιστάµενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις θεµατικές ενότητες Μεταποίησης,
Τουρισµός, Εµπόριο και Παροχή Υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις υφιστάµενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις αθροιστικά:
• Μέσο Κύκλο Εργασίων ή Σύνολο Ενεργητικού από 10.000,00 € - 10.000.000,00 €.
• Απασχολούµενο Προσωπικό από 0 - 50 άτοµα.
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να ανακοινωθούν εντός του Νοεµβρίου στο σχετικό site του προγράµµατος
http://interreg.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

12) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συνεχίζει
αξιολογήσεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/04

τα

απόλυτα

ποσοστά

επιτυχίας

στις

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε έναν εκ των σηµαντικότερων παραγόντων προώθησης, διαχείρισης
και υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04. Έχοντας υποβάλλει 64
φακέλους επενδυτικών σχεδίων στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας – από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έως την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – για κάθε είδους επενδυτικό σχέδιο, θεωρείται η πλέον κατάλληλη εταιρεία, µε την
µεγαλύτερη εξειδίκευση και την βαθύτερη πείρα, για την προετοιµασία και την υποβολή του φακέλου στις διατάξεις του
Αναπτυξιακού Νόµου.
Επισηµαίνεται ότι υποβλήθηκαν από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού
270.000.000 €, τα οποία αφορούσαν ένα πλήθος επενδυτικών σχεδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ανάπτυξη λογισµικού,
ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων, ίδρυση ή/και επέκταση µεταποιητικών µονάδων, ίδρυση µονάδων παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας, δηµιουργία ευρυζωνικών δικτυακών υποδοµών, παροχής καινοτοµικών ευρυζωνικών υπηρεσιών και
πλήθος άλλων.
Έως τις 3/11/2006 είχαν αξιολογηθεί 24 φάκελοι, οι οποίοι εγκρίθηκαν στο σύνολό τους (ποσοστό επιτυχίας 100%) µε
συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµό 90.112.427 €. Πελάτες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσαν οι
µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου της µεταποίησης, του τουρισµού και της παροχής υπηρεσιών, αλλά και πλήθος
Μικροµεσαίων εταιρειών, οι οποίες εµπιστεύτηκαν την τεχνογνωσία της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και στήριξαν τα
επενδυτικά τους σχέδια σε αυτήν.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θες/κης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, email: tatlis@atlantisresearch.gr

13) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε πρωτοσέλιδο άρθρο των
Financial Times της 21/11/2006 προβλέπονται αυξήσεις στις τιµές του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου και ελλείψεις στην αγορά των Φωτοβολταϊκών Πάνελς.
Σε ανταπόκριση ο Leo Luis από το Τόκυο αναφέρεται ότι οι ελλείψεις σε πολυκρυσταλλικό πυρίτιο θα συνεχιστούν πέρα από το
2008, διαρκώντας για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Αυτό παρατηρείται παρά τις ανακοινώσεις για αύξηση της παραγωγής των
παγκόσµιων παραγωγών. Για παράδειγµα η Tokuyama, ο µεγαλύτερος Ιάπωνας παραγωγός παραδέχθηκε την προηγούµενη
εβδοµάδα ότι οι εγκαταστάσεις δεν µπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση.
Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο χρησιµοποιείται πέρα από την παραγωγή Φωτοβολταϊκών κυττάρων και στη βιοµηχανία ηµιαγωγών
και παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση και στους δυο κλάδους. Ειδικά τα κρατικά προγράµµατα επιδοτήσεων Φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων σε Γερµανία και Ιαπωνία έχουν αυξήσει ιδιαίτερα τη ζήτηση.
Οι τιµές του πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχουν διπλασιαστεί από το 2004 και τις τελευταίες µέρες παρατηρούνται συναλλαγές
ακόµη και στο ύψος των 200$ το κιλό. Μέχρι σήµερα οι παραγωγοί Φωτοβολταϊκών κρυστάλλων δεν έχουν περάσει ιδιαίτερα τις
παραπάνω αυξήσεις στους καταναλωτές αλλά όπως παραδέχεται και η SHARP αυτό δεν θα µπορέσει να συνεχιστεί πολύ ακόµη.
Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω θα είναι η καθυστέρηση της δηµιουργίας ηλεκτρικής ενέργειας στηριζόµενοι σε Φωτοβολταϊκά
Πάνελς από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, καθώς και η ανάγκη αύξησης του ποσοστού της επιχορήγησης για τέτοιου είδους έργα
από τις κυβερνήσεις.
Η Κίνα επίσης, σύµφωνα µε τους Financial Times, αποφάσισε να υλοποιήσει φωτοβολταϊκό σταθµό 100 MW και προϋπολογισµό
594.000.000,00 €. Για την κατασκευή του θα απαιτηθούν 5 χρόνια και θα πραγµατοποιηθεί στην επαρχία Gansu η οποία έχει
3.362 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συµµετέχει στην έκθεση Ενέργεια 2006 που θα γίνει από 23 - 26 Νοεµβρίου στο
συνεδριακό κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα, στο περίπτερο του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου 53 Α.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς

και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θες/κης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr

14) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε δηµόσια διαβούλευση
το σχέδιο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. έως την 11
∆εκεµβρίου.
Στο νέο αυτό σχέδιο προσδιορίζονται επακριβώς οι διαδικασίες που αναµένεται να τηρούνται από την ΡΑΕ για τις
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και πιο συγκεκριµένα:
 ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής
 ∆ιαδικασία αξιολόγησης και απόφαση για τη χορήγ1ηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 Όροι και διαδικασία τροποποίησης άδειας
 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
 Υβριδικοί σταθµοί στο σύστηµα ή στο διασυνδεδεµένο δίκτυο
 Υβριδικοί σταθµοί στα µη διασυνδεδεµένα νησιά
 Παρακολούθηση έργων ΑΠΕ
 Μεταβίβαση άδειας παραγωγής
Επίσης υπάρχουν και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις αδειών παραγωγής
Το σχέδιο αυτό βρίσκεται στο site της ΡΑΕ http://www.rae.gr/K2/R+R_ape.html
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση επιχειρηµατικών
σχεδίων και τεχνικοοικονοµικών µελετών για χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από τον αναπτυξιακό Νόµο, αναλαµβάνει
παράλληλα και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθµών.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ συµµετέχει στην έκθεση Ενέργεια 2006 που θα γίνει από 23 - 26 Νοεµβρίου στο
συνεδριακό κέντρο της HELEXPO στην Αθήνα, στο περίπτερο του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου 53 Α.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θες/κης:
• Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. 6973 744403, email: stergiopoulos@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr

15) Έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο – ΕΤΑ (FP7): Προοπτικές συµµετοχής και υποστήριξης ΜΜΕ
Σηµαντικά ποσά θα διατεθούν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις την περίοδο 2007 – 2013 µέσω του 7ου Προγράµµατος
Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ-ΕΤΑ).
Υπάρχει δυνατότητα συµµετοχής ΜΜΕ σε όλες τις δράσεις του 7ου ΠΠ, που καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος θεµατικών
ενοτήτων µε ερευνητικό και µη χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σκοπό να ενισχύσει την συµµετοχή των ΜΜΕ
στις ερευνητικές δραστηριότητες παρέχει βελτιωµένες και απλοποιηµένες διαδικασίες χρηµατοδότησης και
διαχείρισης καθώς και αυξηµένη ευελιξία στην επιλογή της κατάλληλης µεθόδου χρηµατοδότησης σε σχέση µε το 6ο
ΠΠ, η οποία µπορεί να καλύψει µέχρι και 75% των δαπανών τους.
Επιπλέον, για καινοτόµες ΜΜΕ (έρευνα αιχµής) προβλέπεται έως και 100% κάλυψη των δαπανών και χωρίς να
απαιτείται συνεργασία, µέσω του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ERC).
Συγκεκριµένα, µέσω της ύπαρξης συγκεκριµένης δράσης για έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ και οµάδων ΜΜΕ,
ενθαρρύνεται η συνεργασία µεταξύ ΜΜΕ και η υποστήριξη τους για την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων σε κοινά
προβλήµατα πολλών ΜΜΕ σε συγκεκριµένους βιοµηχανικούς τοµείς.
Οι πρώτες διακηρύξεις για υποβολή µελετών/προτάσεων στα πλαίσια του 7ου ΠΠ αναµένονται στις αρχές του 2007.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού χώρου και ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που
σχετίζονται µε την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας των ΜΜΕ, ενώ τα έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη της
εκπαιδεύονται για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η έγκαιρη επαφή µε τα εξειδικευµένα στελέχη
της Ατλαντίς µπορούν να σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα κατάλληλα εργαλεία για την λήψη χρηµατοδότησης µέσω των δύο
νέων προγραµµάτων. Για καλύτερη κατανόηση του προγράµµατος και ανάλυση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την
εταιρεία σας απαιτείται η ενδελεχής συζήτηση µαζί µας. Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή µαζί µας ώστε να µπορέσουµε να
χαράξουµε από κοινού τη στρατηγική αξιοποίησης του 7ου ΠΠ -ΕΤΑ.
Σας προτείνουµε να εκµεταλλευθείτε τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από την σύναψη Συµβολαίου
Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ειδικά προετοιµασµένου σύµφωνα µε τα πλαίσια
του 7ο ΠΠ (νέο προϊόν).

Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

16) Συµβόλαια Στρατηγικής Συνεργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο
του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας (FP7)
Έδαφος κερδίζει η καθιέρωση συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µε χρήση συµβολαίου
στρατηγικής συνεργασίας. Οι επιχειρήσεις – πελάτες µας, έχοντας αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µορφής
συνεργασίας και µε σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών που προσφέρουν ο Αναπτυξιακός Νόµος, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες και τα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνουν στη ζήτηση
του συγκεκριµένου µοντέλου εργασίας µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τα παραπάνω οφέλη αυτά είναι µεταξύ άλλων τα
εξής :
•
Πλήρη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών µέσω επιχορηγήσεων.
•
Επιλογή ενός στρατηγικού συµβούλου χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ νέου συνεργασία και «τριβή» µε κάθε νέο
σύµβουλο.
•
∆ιασφάλιση της νοµικής ευθύνης των διοικητικών συµβουλίων εισηγµένων εταιρειών µε το συγκεκριµένο τρόπο που
εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιοποίηση των προγραµµάτων,
•
Το καλύτερο οικονοµικό πακέτο της αγοράς και πληρωµή µε την έγκριση των προγραµµάτων κατά προτεραιότητα,
αντιµετώπισή τους από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και σύστασή τους σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών
ευρωπαϊκών έργων κ.ά.
Παρακαλώ πολύ εάν ενδιαφέρεστε για στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας απευθυνθείτε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: mouratidis@atlantisresearch.gr

17) Θεσµοθέτηση νέας χρηµατιστηριακής αγοράς για µικροµεσαίες επιχειρήσεις
Η ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και το Οικονοµικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, στην προσπάθεια να
διευρύνουν τις πηγές άντλησης κεφαλαίων των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων, θεσµοθετούν µία νέα ευέλικτη χρηµατιστηριακή
αγορά, στα πρότυπα εκείνων που υπάρχουν, π.χ. στο Λονδίνο ή στο Μιλάνο. Η εξαγγελία της λειτουργίας της νέας αγοράς
ανοίγει τον δρόµο για την προσέλκυση δυναµικών µικροµεσαίων εταιρειών, τόσο από την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή όσο και
από την ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, το σύνολο των οποίων θα αποτελέσει τη «δεξαµενή» των επενδυτικών ευκαιριών για
τα επόµενα χρόνια.
Με τη νέα αυτή χρηµατιστηριακή αγορά θα δοθεί η δυνατότητα σε ένα πλήθος µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα έντονη αναπτυξιακή δυναµική και ευοίωνες προοπτικές, της άντλησης κεφαλαίων από το ευρύ
επενδυτικό κοινό µε χαµηλό κόστος δανεισµού, µεγάλα περιθώρια ευελιξίας και ταυτόχρονα χαµηλότερο διαχειριστικό κόστος και
ελαστικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχέση µε την αγορά του Χ.Α.Α.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη µακροχρόνια ενασχόλησή της µε την επιχειρηµατική
κοινότητα, είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες συµβουλευτικές υπηρεσίες ούτως ώστε να παρουσιάσει σε κάθε
ενδιαφερόµενη µικροµεσαία επιχείρηση τις διαφαινόµενες προοπτικές αναφορικά µε την εισαγωγή της στη νέα χρηµατιστηριακή
αγορά. Η γνώση και η εµπειρία των στελεχών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. εγγυάται την παροχή της απαραίτητης
πληροφόρησης, η οποία περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά την παρουσίαση των απαραίτητων προϋποθέσεων
εισαγωγής, ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου (business plan), διάγνωση
των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 137, email: stratis@atlantisresearch.gr

18) Ενηµέρωση για χρηµατοδοτήσεις από το Ευρωπλάνο Ανάπτυξης της Microsoft που
υποστηρίζεται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. έχει επιλεγεί να υποστηρίξει στην Ελλάδα την πρωτοβουλία «Ευρωπλάνο Ανάπτυξης» για
λογαριασµό των εταιρειών Microsoft Ελλάς, Hewlett-Packard Hellas και Intel Hellas. Το Ευρωπλάνο Ανάπτυξης είναι ένα
καινοτόµο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα για την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων οι οποίες διατίθενται για την
τεχνολογική αναβάθµιση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις ώστε να κατανοήσουν καλύτερα και να εκµεταλλευτούν
ευκαιρίες επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το πρόγραµµα προσφέρει µια σειρά εργαλείων και πόρων, όπως µια εύχρηστη ιστοσελίδα (www.europlano.gr) µε πληροφορίες
για προγράµµατα χρηµατοδότησης στους τοµείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Έρευνας και Ανάπτυξης, και
Καινοτοµίας. Επιπλέον στο πλαίσιο του Ευρωπλάνου Ανάπτυξης παρέχονται δωρεάν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και ευκαιρίες επιδοτήσεων, καθώς και
πλήρης υποστήριξη σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην τεχνολογία, µέσα
από τη συνεργασία µε την Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. η οποία υποστηρίζει το σχετικό διαδικτυακό τόπο για την Ελλάδα.
Υπεύθυνος επικοινωνίας
•
Γρηγόρης Μηλόπουλος, τηλ. 211 1206230, e-mail : v-grigm@microsoft.com

19) Επιδότηση Κόστους ∆ανεισµού και Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων - ∆ράση 2.10.2 - Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
Το συγκεκριµένο µέτρο, το οποίο υλοποιείται από την ΤΕΜΠΕ Α.Ε., αναφέρεται στην ενίσχυση για την σύναψη δανειακών
συµβάσεων και συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια µικρών και πολύ µικρών
επιχειρήσεων (από 0-20 εργαζόµενους, υπολογισµένους σε ετήσιες µονάδες και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού να µην υπερβαίνουν τα 10 εκατ. €).
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την ενεργοποίηση των δανειακών συµβάσεων των τελικών αποδεκτών είναι η 31/10/2008 ή
στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, επιλέξιµα είναι τα µισθώµατα που έχουν καταβληθεί έως την 31/10/2008,
ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των παγίων από την επιχείρηση.
Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε τη σύναψη τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που έχουν διάρκεια πάνω από ένα
έτος, είναι εγγυηµένα από την ΤΕΜΠΕ Α.Ε., έχουν συγκεκριµένη διάρκεια και λήξη και αφορούν συγκεκριµένο, προσδιοριζόµενο
στη δανειακή σύµβαση, ύψος δανείου. ∆εν είναι επιλέξιµα δάνεια που συνδέονται µε ανάγκες κάλυψης κεφαλαίων κίνησης και
δάνεια που αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία εξαγωγικού δικτύου διανοµής ή δαπάνες που σχετίζονται µε εξαγωγικής
δραστηριότητα.
Το

κατώτατο

ποσό

δανείου

που

κρίνεται

επιλέξιµο

είναι

10.000,00

€,

ενώ

το

ανώτατο

είναι

400.000,00

€.

Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί στην ονοµαστική επιβάρυνση που επιφέρουν καθ' όλη τη διάρκεια του
δανείου τέσσερις (4) µονάδες επιτοκίου.
Αναφορικά µε την επιδότηση του κόστους χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), επιλέξιµες είναι οι µισθώσεις µε κατώτατο όριο
αξίας παγίων 10.000,00 € και ανώτατο 400.000,00 €. Επιλέξιµες είναι όλες οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που προβλέπουν ρήτρα
εξαγοράς, ανεξαρτήτου διαρκείας και αφορούν εξοπλισµό και µηχανήµατα, επαγγελµατικά ακίνητα (πλην οικοπέδου) και
επαγγελµατικά αυτοκίνητα.
Η επιδότηση θα είναι ίση µε το ποσό που αναλογεί σε 10% της αξίας των πάγιων στοιχείων, όπως αυτό αναγράφεται στην
σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στις Τράπεζες και τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης από 01/09/2006 έως
01/09/2008.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

µπορείτε

να

κατεβάσετε

την

αναλυτική

περίληψη

του

προγράµµατος.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχοντας συνεργασίες µε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δύναται να βοηθήσει για
την ετοιµασία των σχετικών αιτηµάτων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Τάσος Στρατής, Τηλ. 2310-531000 εσωτ. 121, email: stratis@atlantisresearch.gr

20) Τα νέα συνδροµητικά πακέτα του www.jobical.com!

Το www. Jobical .com προσέλκυσε στον πρώτο ενάµιση µήνα λειτουργίας του επιπλέον 4.000 νέα βιογραφικά στελεχών, ενώ
η επισκεψιµότητά του αγγίζει τα 2.000.000 hits και τους 19.000 µοναδικούς χρήστες το µήνα!
Για τους συχνούς χρήστες της υπηρεσίας, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας (λαµβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας των αιτούντων:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.

Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com
• Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

21) Μεγάλο ενδιαφέρον για το workshop του Gate2start στο πλαίσιο του IST event 2006
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., συµµετέχει στο πιο σηµαντικό Ευρωπαϊκό δρώµενο στον τοµέα των Τεχνολογιών της
Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society Technologies), το IST event 2006, που διοργανώνεται στις 21-23 Νοεµβρίου
στο Ελσίνκι της Φιλανδίας.
Στο πλαίσιο του IST event 2006, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ως συντονιστής εταίρος του Gate2Start, διοργανώνει το
πρώτο workshop του έργου µε τίτλο: “GATE2START: HELPING ENSURE THAT ICTS CONTRIBUTE TO AN INNOVATIVE EUROPE”,
µε βασικό αντικείµενο την παρουσίαση ενός πιο αποτελεσµατικού τρόπου µετατροπής της έρευνας σε καινοτόµο και βιώσιµο
προϊόν. Το workshop θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Νοεµβρίου στις 11:00 στην αίθουσα 203a και έχει ήδη συγκεντρώσει
σηµαντικό ενδιαφέρον µε περισσότερες από 40 δηλώσεις συµµετοχής και συνεισφοράς, καθώς και µεγάλο αριθµό θετικών
σχολίων.
Τα στελέχη της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., συµµετέχοντας στα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά event, βρίσκονται στη διάθεση
των καινοτόµων επιχειρήσεων για οποιαδήποτε ενηµέρωση σχετικά µε τα αποτελέσµατα του workshop και του IST event 2006.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
• Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000 εσωτ.108, κιν.6944575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ.2310531000 εσωτ.121, κιν.6947268237 email: karakasidou@atlantisresearch.gr

22) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. χορηγός στο Budapest Round Table
Στις 10 Νοεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε στην Ουγγρική Ακαδηµία Επιστηµών στην Βουδαπέστη, το "Budapest Round Table"
που διοργανώθηκε από τον Εθνικό Φορέα Έρευνας & Τεχνολογίας της Ουγγαρίας, µε στόχο την υποβοήθηση της συνεργασίας
µεταξύ Γενικής ∆ιεύθυνσης JRC και Ουγγρικών οργανισµών σε τοµείς Επιστήµης και Τεχνολογίας. Στην εκδήλωση συµµετείχαν
πάνω από 80 εκπρόσωποι φορέων Επιστήµης και Τεχνολογίας της Ουγγαρίας, ενώ έγιναν παρουσιάσεις από τον Υπουργό
Παιδείας της Ουγγαρίας, τον Πρόεδρο της Ουγγρικής Ακαδηµίας Επιστηµών, τον Επίτροπο του Υπουργείου Οικονοµίας της
Ουγγαρίας, την Αντιπρόεδρο του Εθνικού Φορέα Έρευνας & Τεχνολογίας της Ουγγαρίας, καθώς και τον Επικεφαλή της
Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Ουγγαρία, και το ∆ιευθυντή της Γενικής ∆ιεύθυνσης JRC. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
συµµετείχε ως χορηγός της εκδήλωσης.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000 εσωτ.108, κιν.6944575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
• Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ.2310531000 εσωτ.121, κιν.6947268237 email: karakasidou@atlantisresearch.gr

23) Τα νέα του EUtrek
Η οικογένεια του EUtrek µεγαλώνει. Μετά την συµφωνία µε την Ελληνική εταιρεία Premium – Reporter Α.Ε. για την λειτουργία
της υπηρεσίας ReporterStocks (www.reporterstocks.gr), η οποία παρέχει την παρακολούθηση του Χ.Α. σε πραγµατικό χρόνο, η
EUtrek υπέγραψε πρόσφατα δύο νέες συµφωνίες, σε γειτονικές χώρες. Η µία είναι στην Ρουµανία µε την Grupul de Presa Bursa
για την λειτουργία της υπηρεσίας Bursatrek (www.bursatrek.ro) για την παρακολούθηση της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
του Βουκουρεστίου (BVB και Sibiu). Η δεύτερη είναι στην Βουλγαρία µε την Sofia International Securities για την λειτουργία
της υπηρεσίας BG-Charts (www.bg-charts.com) για την παρακολούθηση της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Σόφιας
(BSE). To Bursatrek και το BG-Charts θα είναι διαθέσιµα στην αγορά πριν το τέλος του 2006.
Οι τρείς υπηρεσίες είναι εθνικού χαρακτήρα προσφέροντας την συνεδρίαση του τοπικού χρηµατιστηρίου, στην τοπική γλώσσα.
Επιπλέον θα προσφέρουν µία σειρά διεθνών χρηµατιστηρίων µε δεδοµένα τέλους ηµέρας καθώς και ζωντανό συνάλλαγµα (live
FX 24/7), δεδοµένα που διατίθενται κεντρικά από το EUtrek. Παράλληλα, µε την έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, το
EUtrek προγραµµατίζει να ανοίξει µία νέα δυνατότητα που θα επιτρέπει στον συνδροµητή µίας οποιασδήποτε από τις “On
EUtrek” υπηρεσίες, να αποκτήσει επιπλέον, εάν το επιθυµεί, πρόσβαση στα ζωντανά δεδοµένα οποιουδήποτε χρηµατιστηρίου
προσφέρεται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της οικογένειας EUtrek.
Το EUtrek φιλοδοξεί να καλύψει µε ανάλογες συνεργασίες όλες τις χώρες της βαλκανικής. Όσες περισσότερες χώρες
προστίθενται στο δίκτυο “On EUtrek” τόσες περισσότερες θα είναι και οι επιλογές των συνδροµητών. Μία πραγµατικά πολύχρηµατιστηριακή υπηρεσία µε προσιτό κόστος. Αρκεί η υπηρεσία που επιλέγετε να φέρει το σήµα “On EUtrek”.
Το EUtrek είναι µία πλατφόρµα παρακολούθησης χρηµατιστηριακής συνεδρίασης και τεχνικής ανάλυσης µετοχών. Έχει την
δυνατότητα παρουσίασης πολλών αγορών σε ένα ενιαίο περιβάλλον και µπορεί να συντηρείται εκ παραλλήλου σε πολλές
γλώσσες. Πέραν από τα γνωστά και διαδεδοµένα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, η πλατφόρµα περιλαµβάνει και µία σειρά από
πρωτότυπα εργαλεία (για τα οποία έχουν χορηγηθεί πατέντες στις ΗΠΑ) βασισµένα σε τεχνικές Neural Networking, Artificial
Intelligence και graphical pattern recognition. Το πιο σηµαντικό είναι ότι το EUtrek διαθέτει µοντέλα (pattern recognition και
N.N.) τα οποία σκανάρουν τακτικά όλες τις αγορές και εντοπίζουν µετοχές που παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτη συµπεριφορά.
Παύει λοιπόν η τυχαία και εµπειρική αναζήτηση µετοχών, αφού για πρώτη φορά δίδεται στους επενδυτές η ευκαιρία για
συστηµατική έρευνα των αγορών.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Άγγελος Μαγκλής, τηλ. 2310 531000 εσωτ.108, κιν.6944575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

24) Vacancies
ATLANTIS RESEARCH ORGANISATION has developed since 1992 one of the most specialised Units of Science & Technology
Policy (STP) Studies in Greece, focusing on Policy Analysis and Research. The STP Unit is collaborating with some of the best
acclaimed organisations in the E.U. and has been enjoying steady growth.
In light of the potential for further growth, ATLANTIS RESEARCH ORGANISATION is looking for
1. SCIENCE & TECHNOLOGY POLICY DIRECTOR (Ref: STPD)
2. SCIENCE & TECHNOLOGY POLICY CONSULTANT (Ref: STPC)
These are highly challenging and rewarding positions in one of the most specialised corporations in the field of STP in Europe.
The ideal candidates should have at least 10 years of experience for the post of Director and between 2-7 years for the post of
Consultant in some the following or similar fields:
o
o
o
o

Research Evaluation,
Impact Assessment,
Foresight, and
Research and Innovation Policy Analysis.

The roles involve the development of STP studies, the writing of publications and scientific papers, participation in Scientific
Conferences, development of contacts with similar organisations across Europe, strategic planning, submission of proposals and
tenders, and monitoring of new calls.
Please send us your CV in English, including a list of your publications and a brief paragraph presenting your views on how you
could contribute to the development of the Unit, at info@atlantisresearch.gr, quoting the reference.
The positions are located in Athens or Thessaloniki.
Παρακαλώ πολύ εάν ενδιαφέρεστε για στρατηγικό συµβόλαιο συνεργασίας απευθυνθείτε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
• Θάνος Μυτιληναίος, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 116, email: mytilinaios@atlantisresearch.gr

