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1) Επιτυχίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο νέο Αναπτυξιακό Νόµο 3299/04.
Με την τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή, ο Αναπτυξιακός νόµος 3299/2004 δέχθηκε σηµαντικές αλλαγές σε αρκετά
σηµεία του. Στην ουσία, από 1/1/2007, έλαβε χώρα µία νέα αρχή για το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα παρεχόµενα επενδυτικά
κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες ενέταξαν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις του
Αναπτυξιακού νόµου.
Συγκεκριµένα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε εκ µέρους των επιχειρήσεων-πελατών της περισσότερα από 65
επενδυτικά σχέδια στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικού προϋπολογισµού 270.000.000 €, για κάθε είδους
επενδυτικό σχέδιο, εκ των οποίων τα 32 έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές (ποσοστό επιτυχίας
100%). Τις προσεχείς ηµέρες αναµένονται οι ανακοινώσεις των αποφάσεων σηµαντικού αριθµού αξιολογήσεων, στις οποίες η
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναµένει την διατήρηση του απόλυτου ποσοστού επιτυχίας της (100%).
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα ήθελε να ευχαριστήσει τους επιχειρηµατίες που την εµπιστεύτηκαν και στήριξαν την
πραγµατοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων σε αυτήν.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αξιοποιώντας την συσσωρευµένη εµπειρία των στελεχών της, η οποία προέρχεται από την
δραστηριοποίηση στον χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών περισσότερο των 15 ετών, θα συνεχίσει να αποτελεί πολύτιµο
αρωγό των επιχειρηµατιών στην προσπάθειά τους να κάνουν πράξη τα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Ο τροποποιηµένος
Αναπτυξιακός νόµος 3299/2004, µε το ιδιαίτερα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που δηµιουργεί, σε συνδυασµό µε την
τεχνογνωσία και την πείρα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία αυτών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του αναπτυξιακού νόµου 3299/04 .
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 Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
• Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310-531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

2) Αλιεία – επιδότηση κατασκευής νέων µονάδων εµπορίας - Εκσυγχρονισµός υπαρχουσών
µονάδων εµπορίας
Χρηµατοδοτούνται οι επενδύσεις στον τοµέα της εµπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή οι
επενδύσεις που συµπεριλαµβάνονται στην διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανοµή µεταξύ του χρόνου
εκφόρτωσης ή συγκοµιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος. Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
31/10/2007
Επιδοτείται το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης (το πιο πάνω ποσοστό µπορεί να φθάσει και το 60% σε ειδικές
περιπτώσεις).
Η ιδιωτική σας συµµετοχή (40 ή 50 % του συνολικού κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια ή και δάνεια.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15 % του επιλέξιµου κόστους.
Μπορεί να συµµετάσχει και να ωφεληθεί κάποιος εφόσον:
1. Είναι Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Πρόκειται να επενδύσει στη µεταποίηση µε την κατασκευή νέας µονάδας
3. Πρόκειται να επενδύσει στη µεταποίηση µε τον εκσυγχρονισµό υπαρχουσών µονάδων
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. ο προϋπολογισµός του να µην είναι µικρότερος των 50.000 ευρώ και να µην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ.
2. η διάρκεια υλοποίησης να µην ξεπερνά τα δύο έτη.
3. να υιοθετηθεί σύστηµα αυτοελέγχων της εγκατάστασης (HACCP) και να εφαρµοστούν τις κοινοτικές οδηγίες
91/492/ΕΟΚ και 91/493/ΕΟΚ (κατά περίπτωση όπου απαιτείται).
4. να µην έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης σε άλλο πρόγραµµα για την ίδια επένδυση
v να αφορά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση,
µε εξαίρεση τις επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία απορριµµάτων
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
5. να µην αφορά το λιανικό εµπόριο.
6. να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
7. να µην αφορά εκσυγχρονισµό που περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, επισκευών και συµπλήρωσης ελλείψεων σε
υφισταµένες εγκαταστάσεις
Για την κατασκευή νέων µονάδων εµπορίας χρηµατοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
1. Η κατασκευή νέων επιχειρήσεων µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων για τη διασφάλιση της υγιεινής και του

περιβάλλοντος

2. Η εγκαταστάσεις υποδοµής για την υποδοχή, τυποποίηση - συσκευασία και διακίνηση των αλιευµάτων (συσκευαστήρια,
3.
4.
5.
6.

κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, κέντρα αποστολής-εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) για τη
βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εµπορικής παρουσίασης των αλιευτικών προϊόντων
Η εγκατάσταση συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών δικτύων και
πληροφορικών συστηµάτων
Η επεξεργασία των υπολειµµάτων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών
συνταγών
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονοµικών συνθηκών παραγωγής και την προστασία του
περιβάλλοντος

Για τον εκσυγχρονισµό υπαρχουσών µονάδων εµπορίας χρηµατοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
• Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων για την αυτοµατοποίηση των διοικητικών, οικονοµικών,
επιχειρηµατικών και παραγωγικών διαδικασιών
• Η συµπλήρωση και βελτίωση της υποδοµής για την υποδοχή, τυποποίηση - συσκευασία και διακίνηση των αλιευµάτων
(συσκευαστήρια, κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, κέντρα αποστολής-εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί και
αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εµπορικής παρουσίασης των αλιευτικών προϊόντων
• Η βελτίωση των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών δικτύων και
πληροφορικών συστηµάτων
• Η επεξεργασία των υπολειµµάτων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
• Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών
συνταγών
• Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονοµικών συνθηκών παραγωγής και την προστασία του
περιβάλλοντος
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

3) Αλιεία – Εκσυγχρονισµός υπαρχουσών µονάδων µεταποίησης, χωρίς αύξηση
δυναµικότητας.
Χρηµατοδοτούνται επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή
επενδύσεις που συµπεριλαµβάνονται στην διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανοµή µεταξύ του χρόνου
εκφόρτωσης ή συγκοµιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος χωρίς αυξηση της δυναµικότητς τους. Λήξη
προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 31/10/2007
Επιδοτείται το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης (το πιο πάνω ποσοστό µπορεί να φθάσει και το 60% σε ειδικές
περιπτώσεις).
Η ιδιωτική σας συµµετοχή (40 ή 50 % του συνολικού κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια ή και δάνεια.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15 % του επιλέξιµου κόστους.
Μπορεί να συµµετάσχει και να ωφεληθεί κάποιος εφόσον:
•
Είναι Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•
Πρόκειται να επενδύσει στη µεταποίηση µε τον εκσυγχρονισµό υπαρχουσών µονάδων
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
ο προϋπολογισµός του να µην είναι µικρότερος των 50.000 ευρώ και να µην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ.
•
η διάρκεια υλοποίησης να µην ξεπερνά τα δύο έτη.
•
να υιοθετηθεί σύστηµα αυτοελέγχων της εγκατάστασης (HACCP) και να εφαρµοστούν τις κοινοτικές οδηγίες
91/492/ΕΟΚ και 91/493/ΕΟΚ (κατά περίπτωση όπου απαιτείται).
•
να µην έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης σε άλλο πρόγραµµα για την ίδια επένδυση
v να αφορά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση,
µε εξαίρεση τις επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία απορριµµάτων
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
•
να µην αφορά το λιανικό εµπόριο.
•
να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
•
να µην αφορά εκσυγχρονισµό που περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, επισκευών και συµπλήρωσης ελλείψεων σε
υφισταµένες εγκαταστάσεις.
Χρηµατοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
• Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων για την αυτοµατοποίηση των διοικητικών, οικονοµικών,

•
•
•
•
•

επιχειρηµατικών και παραγωγικών διαδικασιών
Η συµπλήρωση και βελτίωση της υποδοµής για την υποδοχή, τυποποίηση - συσκευασία και διακίνηση των αλιευµάτων
(συσκευαστήρια, κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, κέντρα αποστολής-εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί και
αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εµπορικής παρουσίασης των αλιευτικών προϊόντων
Η βελτίωση των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών δικτύων και
πληροφορικών συστηµάτων
Η επεξεργασία των υπολειµµάτων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών
συνταγών
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονοµικών συνθηκών παραγωγής και την προστασία του
περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

4) Αλιεία – Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µεταποίησης (µε ίδρυση, εκσυγχρονισµό,
επέκταση υπαρχουσών µονάδων)
Χρηµατοδοτούνται επενδύσεις στον τοµέα της µεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή
επενδύσεις, που συµπεριλαµβάνονται στην διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανοµή µεταξύ του χρόνου
εκφόρτωσης ή συγκοµιδής και του σταδίου του τελικού προϊόντος. Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων
31/10/2007
Επιδοτείται το 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης (το πιο πάνω ποσοστό µπορεί να φθάσει και το 60% σε ειδικές
περιπτώσεις).
Η ιδιωτική σας συµµετοχή (40 ή 50 % του συνολικού κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια ή και δάνεια.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15 % του επιλέξιµου κόστους.
Μπορεί να συµµετάσχει και να ωφεληθεί κάποιος εφόσον:
•
Είναι Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•
Πρόκειται να επενδύσει στη µεταποίηση: α) µε την κατασκευή νέας µονάδας ή την επέκταση υπάρχουσας β) µε την
µετεγκατάσταση υφιστάµενης µονάδας σε νέο χώρο γ) µε τον εκσυγχρονισµό υπαρχουσών µονάδων
Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•
ο προϋπολογισµός του να µην είναι µικρότερος των 50.000 ευρώ και να µην υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ.
•
η διάρκεια υλοποίησης να µην ξεπερνά τα δύο έτη.
•
να υιοθετηθεί σύστηµα αυτοελέγχων της εγκατάστασης (HACCP) και να εφαρµοστούν τις κοινοτικές οδηγίες
91/492/ΕΟΚ και 91/493/ΕΟΚ (κατά περίπτωση όπου απαιτείται).
•
να µην έχει υποβληθεί αίτηση ένταξης σε άλλο πρόγραµµα για την ίδια επένδυση
v να αφορά προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση,
µε εξαίρεση τις επενδύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την επεξεργασία, µεταποίηση και εµπορία απορριµµάτων
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
•
να µην αφορά το λιανικό εµπόριο.
•
να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας
•
να µην αφορά εκσυγχρονισµό που περιλαµβάνει εργασίες συντήρησης, επισκευών και συµπλήρωσης ελλείψεων σε
υφισταµένες εγκαταστάσεις
Χρηµατοδοτούνται οι παρακάτω δαπάνες:
• Η κατασκευή νέων επιχειρήσεων µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, επέκταση υφισταµένων ή τη µετεγκατάσταση τους
για τη διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος
• Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων για την αυτοµατοποίηση των διοικητικών, οικονοµικών,
επιχειρηµατικών και παραγωγικών διαδικασιών
• Η συµπλήρωση και βελτίωση της υποδοµής για την υποδοχή, τυποποίηση - συσκευασία και διακίνηση των αλιευµάτων
(συσκευαστήρια, κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, κέντρα αποστολής-εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί και
αποθηκευτικοί χώροι) για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εµπορικής παρουσίασης των αλιευτικών προϊόντων
• Η βελτίωση των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών δικτύων και
πληροφορικών συστηµάτων
• Η επεξεργασία των υπολειµµάτων των αλιευτικών προϊόντων και των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας
• Η ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση των παραδοσιακών τοπικών

•

συνταγών
Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονοµικών συνθηκών παραγωγής και την προστασία του
περιβάλλοντος

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Αλιεία – Αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας - Εκσυγχρονισµός ή
και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας χωρίς αύξηση των ικανοτήτων παραγωγής
Χρηµατοδοτούνται επενδύσεις για την αύξηση των ικανοτήτων της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και
επενδύσεις για εκσυγχρονισµό ή και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας (χωρίς αύξηση των ικανοτήτων
παραγωγής). Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 31/10/2007
Ανάλογα µε το είδος της επένδυσης και την περιοχή εγκατάστασης της, επιδοτείται το 45 έως 55% του συνολικού κόστους
του επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συµµετοχή (45 έως 55 % του συνολικού κόστους) θα πρέπει να καλύπτεται µε ίδια
κεφάλαια ή και δάνεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν το 15 % του επιλέξιµου
κόστους. ∆εν είναι επιλέξιµο και δεν χρηµατοδοτείται ποσό επενδύσεων που υπερβαίνει τα 5 εκατ. €.
Μπορεί να συµµετάσχει και να ωφεληθεί κάποιος εφόσον:
Είναι Φυσικό ή Νοµικό πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Λοιπές οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
•
ενδιαφέρεται να δηµιουργήσετε µια νέα επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας (πάχυνσης ή γόνου)
•
έχει ήδη λειτουργούσα µονάδα υδατοκαλλιέργειας ή
•
εκµεταλλεύεται ηµιεντατικό ή εκτατικό ιχθυοτροφείο σε εσωτερικά ύδατα (π.χ. λιµνοθάλασσα)
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι:
•
η ύπαρξη όλων των απαραίτητων αδειών από την Εθνική Νοµοθεσία ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας (Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης, Έγκριση Μελέτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων,
Άδεια Χρήσης Νερού κλπ)
•
η υποβολή µαζί µε την αίτηση και του πλήρους φακέλου υποψηφιότητας
Χρηµατοδοτούνται:
Οι επενδύσεις που µπορούν να ενταχθούν στην δράση είναι επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση των παραγόµενων προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας, και αφορούν:
• είτε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (µονάδες πάχυνσης και σταθµοί παραγωγής γόνου, ειδών εµπορικής αξίας)
• είτε τη διαµόρφωση συνθηκών για την αύξηση της δυναµικότητας υπαρχουσών µονάδων,
• είτε τον εκσυγχρονισµό υπαρχουσών εγκαταστάσεων ιχθυοτροφικών εκµεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (κυρίως
λιµνοθάλασσες).
Και οι επενδύσεις που µπορούν να ενταχθούν στην δράση είναι επενδύσεις που οδηγούν σε εκσυγχρονισµό ή και
µετεγκατάσταση υπαρχουσών µονάδων υδατοκαλλιέργειας, χωρίς όµως να αυξάνεται η ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων,
και αφορούν
• τον εκσυγχρονισµό που αποσκοπεί: σε αναπροσαρµογή των διαχειριστικών µεθόδων, σε βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής και αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, σε εφαρµογή συστηµάτων για την προστασία του
περιβάλλοντος
• ή / και τη µετεγκατάσταση µονάδων σε χώρους συγκεκριµένων προδιαγραφών
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Αλιεία – Χρηµατοδότηση καινοτόµων ενεργειών: Μελέτες, πρότυπα πειραµατικά έργα,
Σχέδια Επίδειξης, Ανταλλαγή εµπειριών, Μέτρα Εκπαίδευσης, ενέργειες που αφορούν όλα τα
σκέλη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
Για τις ενέργειες µε χρηµατοδοτική συµµετοχή δικαιούχων το χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του κάθε έργου
διαµορφώνεται ως εξής:
•
∆ηµόσια ∆απάνη : από 70% έως 80%
•
Ιδιωτική Συµ/χή : από 20% έως 30%
Αυξηµένη επιχορήγηση δίνεται σε περίπτωση που το προτεινόµενο έργο προωθεί είτε την αειφορική χρήση των ανανεώσιµων
φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων ή/και τη βελτίωση της ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων ή/και τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας ή/και την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση.
Πρέπει να τονιστεί πως τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστο το 15% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του έργου.
Μπορούν να συµµετάσχουν και να ωφεληθούν κάποιοι εφόσον:
Είναι Νοµικά Πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, Συλλογικές οργανώσεις (αλιείς, υδατοκαλλιεργητές, µεταποιητές και έµποροι
αλιευτικών προϊόντων), Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Χρηµατοδοτούνται:
Οι καινοτόµες ενέργειες µπορεί να αναφέρονται στα ακόλουθα θέµατα (µη εξαντλητικός κατάλογος):
• Τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας
• Την προώθηση πιο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων ή µεθόδων
• Την προώθηση τεχνικών που βελτιώνουν την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
• Την προώθηση τεχνικών που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία και αειφόρο προσέγγιση των τεχνικών
παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων
• Την αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας στην παραγωγή
• Την καλλιέργεια νέων εµπορικών ειδών εδώδιµων ή µη (εκτροφή & αναπαραγωγή)
• Την εξάλειψη των παθολογικών κινδύνων εκτροφής ή των παρασίτων
• Την αναβάθµιση του ρόλου της γυναίκας του αλιέα ως οικονοµικού παράγοντα στις περιοχές που εξαρτώνται από την
αλιεία
• Την προώθηση νέων τεχνικών στα διάφορα τµήµατα της παραγωγής
• Την προστασία των αυτόχθονων ειδών µέσω της παραγωγής τους και τη δηµιουργία τράπεζας γενετικού υλικού
• Τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας στα προϊόντα
• Τεχνολογία για την ανάπτυξη µονάδων εντατικής υδατοκαλλιέργειας στην ανοικτή θάλασσα προς αποσυµφόρηση
πολλών παράκτιων περιοχών
• Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών (π.χ. φυκιών) που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων
• Στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων (label bio)
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περίληψη του σχετικού προγράµµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

7) Αλιεία – Οριστική µεταφορά επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους σε Τρίτη Χώρα ∆ιάλυση Αλιευτικών Σκαφών - Ενισχύσεις για την έναρξη λειτουργίας των οργανώσεων παραγωγών
(ΟΠ) - Ενισχύσεις για τη θέση σε εφαρµογή του σχεδίου «Ποιότητα» των ΟΠ - Οριστικός
αναπροσανατολισµός επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους για σκοπούς µη κερδοσκοπικούς
και εκτός αλιείας
•

•

•

Επιδοτείται η οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µέσω οριστικής
µεταφοράς τους σε τρίτη χώρα, µε στόχο τον περιορισµό της αλιευτικής προσπάθειας ώστε να επιτευχθεί ισορροπία
µεταξύ των αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους. Πληροφορίες στο site
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=164&keywords=&exactKeyword=
Επιδοτείται η οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µέσω της
επιδοτούµενης διάλυση τους. Πληροφορίες στο site
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=132&keywords=&exactKeyword=
Ενίσχυση για την έναρξη λειτουργίας των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) των επαγγελµατίων του χώρου της αλιείας
µε στόχο την επίτευξη κατά βιώσιµο τρόπο ισορροπίας µεταξύ αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσης τους, την
εφαρµογή των αρχών της υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και τν βελτίωση της ποιότητας εφοδιασµού της
αγοράς. Πληροφορίες στο site
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=122&keywords=&exactKeyword=

•

•

Ενισχύσεις για την εφαρµογή του σχεδίου «ποιότητα» των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) µε επαγγελµατίες του
χώρου της αλιείας. Πληροφορίες στο site
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=123&keywords=&exactKeyword=
Οριστική παύση της αλιευτικής δραστηριότητας επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών µέσω µη κερδοσκοπικής
προσαρµογής, µε στόχο τον περιορισµό της αλιευτικής προσπάθειας ώστε να επιτευχθεί ισορροπία µεταξύ των
αλιευτικών πόρων και της εκµετάλλευσής τους, προς όφελος των µελλοντικών γενεών. Πληροφορίες στο site
http://www.info3kps.gr/showproclamation.asp?tab=1&id=107&keywords=&exactKeyword=

Λήξη προθεσµίας 31/10/2007
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

8) Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ)( - Νέοι Επιστήµονες Έτους 2006
Περιοχή Εφαρµογής: ΟΛΗ Η ΕΛΛΑ∆Α
Προθεσµία Υποβολής Αιτήσεων: 13/2/2007-31/3/2007
Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210-6563800, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

9) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυξάνεται το ενδιαφέρον
των επενδυτών µε υψηλό αριθµό αιτήσεων αδειών παραγωγής και αδειών εξαίρεσης
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος από Φ/Β συστήµατα.
Ιδιαίτερα αυξηµένο παρατηρείται το ενδιαφέρον για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, κάτι που
φαίνεται καθαρά και στα αρχεία αιτήσεων αδειών παραγωγής και αιτήσεων και αποφάσεων εξαίρεσης αδειών παραγωγής, στο
site της ΡΑΕ http://www.rae.gr/lic/lic_mainc.htm .
Πιο συγκεκριµένα, για τα ΦΒ συστήµατα και σύµφωνα µε την ενηµέρωση των παραπάνω αρχείων µέχρι την 01/2/07 είχαν
καταχωρηθεί 350 αιτήσεις εξαιρέσεων αδειών παραγωγής συνολικής ισχύος 36.436 KWp και από αυτές εγκρίθηκαν οι 198
αιτήσεις συνολικής ισχύος 20.111 KW. Σηµειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αιτήσεων που εγκρίθηκαν είναι το
τελευταίο τρίµηνο.
Παροµοίως, για άδειες παραγωγής από ΦΒ συστήµατα (εγκατεστηµένη ισχύς πάνω από 150KW) έχουν καταχωρηθεί 142
αιτήσεις συνολικής ισχύος 198MW . Από αυτές οι 43 αιτήσεις ισχύος 119 MW καταχωρήθηκαν το τελευταίο τρίµηνο και
αφορούν κυρίως την Πελοπόννησο µε ιδιαίτερα αυξηµένη αιτούµενη ισχύ στην περιοχή της Λακωνίας.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
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 Θεσσαλονίκης:
Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

10) Εγνατία Πληροφορική - Τουρισµός - Μεταποίηση. Παράταση έως την 2/3/2007 για την
υποβολή προτάσεων.
Παρατείνεται έως την 2/3/07 η προθεσµία υποβολής αιτήσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ενίσχυσης
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που θα επενδύουν αποκλειστικά και µόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής &
Επικοινωνιών.
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 Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr

11) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε διαβούλευση το
χωροταξικό σχέδιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Σε διαβούλευση έχει τεθεί το ειδικό σχέδιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ενέργειας από τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας. Το πλήρες κείµενο βρίσκεται στο site του ΥΠΕΧΩ∆Ε http://www.minenv.gr/4/42/00/sxedio.kya.ape.pdf .
Το σχέδιο αυτό αναφέρεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις που απαιτούν άδεια παραγωγής (δηλαδή για ΦΒ συστήµατα είναι
πάνω από 150KWp). Πιο συγκεκριµένα προβλέπεται ότι περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων
εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά πεδία) µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι γυµνές και άγονες περιοχές σε
χαµηλό υψόµετρο της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, κατά προτίµηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και µε
δυνατότητες διασύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή το Σύστηµα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παράγραφος αυτή προσδιορίζει την επιθυµητή
χωροθέτηση, αλλά δεν αποκλείει άλλες περιοχές.
Ως ζώνες αποκλεισµού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας , δηλαδή ζώνες στις οποίες
πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι εξής κατηγορίες περιοχών:
α. Τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα άλλα µνηµεία µείζονος σηµασίας
β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου
γ Οι πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών, τα κηρυγµένα µνηµεία της φύσης και τα αισθητικά δάση
δ. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στν κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας του
δικτύου ΦΥΣΗ 2000
ε. Οι πολυσύχναστοι χώροι, στους οποίους η αντανάκλαση του φωτός από τις εγκαταστάσεις µπορεί να αποτελεί σηµαντική
όχληση, όπως αυτοί θα αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.
στ. Οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
Οι αποστάσεις εγκατάστασης των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από τις ζώνες αποκλεισµού της
παραγράφου 2 και οι ειδικότεροι όροι χωροθέτησης των συνοδευτικών τους έργων πρέπει να καθορίζονται, κατά περίπτωση,
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε τα γενικά κριτήρια της νοµοθεσίας και τους τυχόν ειδικούς
κανονισµούς και πρότυπα που έχουν θεσµοθετηθεί για ορισµένες κατηγορίες συνοδευτικών έργων (πχ. γραµµές µεταφοράς ΥΤ).
Για τις εξαιρέσεις αδειών παραγωγής δεν προβλέπεται κάποια διάταξη που να αποκλείει την χωροθέτησή τους, ωστόσο κατά την
έκδοση των περιβαλλοντικών εγκρίσεων ΠΠΕΑ και ΕΠΟ αναµένεται να ληφθούν υπόψιν οι παραπάνω περιορισµοί κατά
περίπτωση.
Για το θέµα του αποκλεισµού των γεωργικών γαιών υψηλής παραγωγικότητας που ενδιαφέρει πολλούς επενδυτές, σηµειώνεται
ότι αρµόδια για γνωµάτευση είναι η διεύθυνση γεωργίας της εκάστοτε Νοµαρχίας. Ωστόσο η επίσηµη γνωµάτευση αυτή δίνεται
στις περισσότερες περιπτώσεις µόνον µετά την κατάθεση της Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα δείτε έναν συνοπτικό οδηγό στα Φωτοβολταϊκά καθώς
και µια περίληψη του νόµου 3468/2006 και την περίληψη του νόµου 3299/04 για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές στις περιλήψεις τρεχόντων προγραµµάτων στο site της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.
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 Θεσσαλονίκης:
Γιάννης Μουρατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 136, κιν. 6949 120289, email: mouratidis@atlantisresearch.gr
Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

12) Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας (∆ράση 3.3)
Παροχή οικονοµικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία
υφιστάµενων επιχειρήσεων
γυναικών
επιχειρηµατιών ή γυναικών ελεύθερων επαγγελµατιών, µε στόχο την ενδυνάµωση και διατήρηση της απασχόλησης σ΄
αυτές τις επιχειρήσεις.
Η οικονοµική ενίσχυση καλύπτει τα εξής:
α) Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεµατικών
Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες, στα θεµατικά πεδία:
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
• MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
• ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
• ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
• ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
Οι εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο των παραπάνω θεµατικών πεδίων αναφέρονται στην
ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο αρχείο.
β) Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops)
Η δράση αυτή συνίσταται στην παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες επιχειρηµατίες στο πλαίσιο
οµαδικών συναντήσεων µε στόχο την πληρέστερη αντιµετώπιση των πιθανών δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηµατική
τους δραστηριότητα.
γ) Συµµετοχή σε εκθέσεις, ανοικτά συνέδρια και ηµερίδες
Η διοργάνωση εκθέσεων προϊόντων ή υπηρεσιών γυναικών επιχειρηµατιών ή η µεµονωµένη συµµετοχή στις υπάρχουσες
εκθέσεις έχουν σκοπό, αφ’ ενός µεν, τη διεύρυνση της πελατείας και των πωλήσεων των προϊόντων των γυναικών
επιχειρηµατιών και, αφ’ ετέρου, την ανάδειξη της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παραγοµένων προϊόντων τους.
δ) Συµµετοχή των γυναικών σε επιχειρηµατικές αποστολές
Οι οµαδικές ή µεµονωµένες αποστολές γυναικών επιχειρηµατιών πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, σε εθνικά ή
διεθνή συνέδρια, εκθέσεις, fora κλπ.
ε) ∆ιαφήµιση και προβολή µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων
Η διαφήµιση και η προβολή των γυναικείων επιχειρήσεων είναι µικρής κλίµακας και περιλαµβάνει σχεδιασµό, εκτύπωση,
προώθηση εντύπων, διαφηµιστικές καταχωρήσεις, σύνδεση µε δικτυακούς τόπους κλπ. που δεν αφορούν διαρκή ή περιοδική
δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης.
στ) Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού
Ο εξοπλισµός αφορά την µηχανοργάνωση, την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, την προστασία και γενικότερα τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των γυναικείων επιχειρήσεων µε:
• Την προµήθεια εξοπλισµού για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εµπορίου ανάλογα µε τη δραστηριότητα της
επιχείρησης.
• Την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET.
• Την προµήθεια και εγκατάσταση αντικλεπτικών συστηµάτων ελέγχου εµπορευµάτων και πελατών,
• Την εγκατάσταση εξοπλισµού γραµµικού κωδικοποιητή (bar code).
• Ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισµού και συστηµάτων παρακολούθησης των λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή,
διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, κλπ.).
Το λογισµικό θα στοχεύει στην αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών διαδικασιών, τον ποιοτικό έλεγχο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ebusiness και e-marketing, τη συµµετοχή σε marketplaces, την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning– ERP), διαχείρισης
σχέσεων µε την πελατεία (Customer Relationship Management (CRM), σχεδιασµού και κατασκευής διαδικτυακών χώρων
(websites), δηµιουργίας κόµβου ηλεκτρονικού εµπορίου και πραγµατοποίησης ενεργειών προβολής, προώθησης και πωλήσεων
µέσω του διαδικτύου κλπ.
Κάθε ενδιαφερόµενη µπορεί να επιλέξει ορισµένες από τις ως άνω ενέργειες του προγράµµατος ή να συµµετάσχει στις οµαδικές
δράσεις που θα διοργανώνει ο ΕΟΜΜΕΧ.
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι γυναίκες επιχειρηµατίες επιλέξουν να ωφεληθούν από τις δράσεις “∆ιαφήµιση και προβολή
µικρής κλίµακας των γυναικείων επιχειρήσεων” και “Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµκού”, θα πρέπει υποχρεωτικά
να επιλέξουν και δράσεις παροχής “Eξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών”.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο
αρχείο.
Πρόγραµµα: Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
Αποδέκτες:
1) Γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο υφιστάµενων
επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. ή Συνεταιρισµοί), που δραστηριοποιούνται
στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών και τουρισµού.
2) Προαναφερόµενα φυσικά/νοµικά πρόσωπα που έχουν χρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο ενεργειών κάποιου Επιχειρησιακού
Προγράµµατος (ΕΠ) ή του οικείου ΠΕΠ, Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, του Αναπτυξιακού Νόµου, επιχορηγήσεων του ΟΑΕ∆ κλπ.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων:

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ.
Περιοχή εφαρµογής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Όροι και προϋποθέσεις:
Επιλεξιµότητα επιχειρήσεων:
Για να θεωρηθεί µία επιχείρηση/νοµικό πρόσωπο/φυσικό πρόσωπο ως επιλέξιµη για τις δράσεις της παρούσας προκήρυξης, θα
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι όροι (στις περιπτώσεις που έχουν εφαρµογή):
• Να βρίσκεται σε λειτουργία.
• Να µη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη.
• Να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• Να είναι εγγεγραµµένη στο αρµόδιο επιµελητήριο.
• Η διοίκηση/διαχείριση να ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα.
• Η γυναίκα να κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
• Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός της ΕΕ 69/2001. όπως εκάστοτε ισχύει.
Μη επιλέξιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες:
• Επιχειρήσεις πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία, ορυχεία, λατοµεία).
• ∆ραστηριότητες που δεν ενισχύονται από τον κανόνα de minimis* (βλέπε παρακάτω σηµείωση).
• Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο νυχτερινές ώρες.
• Επιχειρήσεις µε τυχερά παιχνίδια, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Επιχειρήσεις µε αντικείµενο την παροχή πνευµατιστικών – αστρολογικών υπηρεσιών καθώς και των
γραφείων συνοικεσίων.
• Επιχειρήσεις προσφοράς αλκοολούχων ποτών (µπαρ).
• Οι αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες, τα σωµατεία και οι ενώσεις.
• Οι επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της
παρούσας παραγράφου.
* Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τον κανόνα de minimis:
στον κλάδο ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ επιλέξιµες είναι όλες οι δραστηριότητες, πλην της νηµατοποίησης
λιναριού και κάνναβης.
• στον κλάδο ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, όλες οι δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιµες.
• στον κλάδο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οι επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιµες.
• στο κλάδο ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΤΩΝ (παραγωγή, επεξεργασία ή εµπορία), επιλέξιµες είναι µόνο οι δραστηριότητες που
αφορούν τα εξής:
Α) Παγωτά.
Β) Προϊόντα αρτοποιίας, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής.
Γ) Παξιµάδια και µπισκότα, διατηρούµενα είδη ζαχαροπλαστικής.
∆) Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά.
Ε) Μακαρόνια, λαζάνια, κουσκούς και παρόµοια ζυµαρικά.
ΣΤ) Υποκατάστατα καφέ. Συµπυκνώµατα και εκχυλίσµατα καφέ και τσαγιού. Αφεψήµατα βοτάνων.
Ζ) Αρτύµατα και καρυκεύµατα (κέτσαπ, σάλτσες, µουστάρδα, µαγιονέζα).
Η) Οµογενοποιηµένα παρασκευάσµατα διατροφής και διαιτητικών τροφών (διαιτητικές τροφές, παιδικές τροφές).
Θ) Σούπες, ζωµοί.
Ι) Μεταλλικά νερά και αναψυκτικά (Εξαιρείται η παραγωγή και εµπορία χυµών από φρούτα
και λαχανικά).
Τονίζεται ότι το είδος της υποστήριξης που θα λάβουν οι ωφελούµενες γυναίκες επιχειρηµατίες και γυναικείες επιχειρήσεις
δεν θα πρέπει να αφορά δραστηριότητες που είτε σχετίζονται µε εξαγωγές, δηλαδή, συνδέονται άµεσα µε τις εξαγόµενες
ποσότητες, µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανοµής ή µε άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται µε την
εξαγωγική δραστηριότητα, είτε ευνοούν τη χρησιµοποίηση εγχωρίων προϊόντων σε βάρος των εισαγοµένων, όπως προβλέπεται
στο ¶ρθρο 1, εδ. (β) & (γ) του Κανονισµού 69/2001 της ΕΕ.
Στην έννοια της εξαγωγικής ενίσχυσης κατά κανόνα δεν εµπίπτουν οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συµµετοχής σε
εµπορικές εκθέσεις ή µελετών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για το λανσάρισµα ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος
προϊόντος σε µια νέα αγορά.
Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στην ΚΥΑ 113286 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, φύλλο 1582/30.10.06) - βλέπε συνηµµένο
αρχείο.
Τι χρηµατοδοτείται:
• Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από ένα δίκτυο Θεµατικών
Ειδικών Συµβούλων και από Εµπειρογνώµονες.
• Συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshops).
• Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές, σε εκθέσεις και συνέδρια.
• Πραγµατοποίηση διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας.
Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού.
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Τα παρεχόµενα από το πρόγραµµα κίνητρα έχουν τη µορφή χρηµατικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριµένων
δράσεων.
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος είναι είτε χρηµατικές, είτε άλλου είδους. Ειδικότερα, το παρόν πρόγραµµα

ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας των Γυναικών Επιχειρηµατιών υλοποιείται σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 69/2001 της
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύει, για την εφαρµογή των ¶ρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας (κανόνας de minimis). Οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και κάθε άλλου είδους ενισχύσεις που δίδονται σύµφωνα
µε τον κανόνα de minimis δεν θα πρέπει αθροιστικά να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 € ανά τριετία και ανά
δικαιούχο.
Οι επιλέξιµες δαπάνες (κατ΄ ανώτατο όριο) ανά κατηγορία επιλέξιµων ενεργειών είναι οι εξής:
Μεµονωµένη συµµετοχή σε θεµατικά εργαστήρια (workshop), µέχρι 1.500 €.
Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών, µέχρι 8.000 €.
Μεµονωµένες επιχειρηµατικές αποστολές, µέχρι 2.000 €.
Μεµονωµένη συµµετοχή σε εκθέσεις, µέχρι 6.000 €.
Μεµονωµένη συµµετοχή σε συνέδρια, µέχρι 2.000 € ανά συνέδριο.
Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας, µέχρι 8.000 €.
Προµήθεια εξοπλισµού και λογισµικού, µέχρι 15.000 €.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Τάσος Στρατής , Τηλ. 2310-531000 εσωτ 137, email: stratis@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

13) Υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για Έρευνα στον Τοµέα της Ασφάλειας - Έργο
SECURE-FORCE
Το έργο SECURE-FORCE έχει ως στόχο την υποστήριξη Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για τη συµµετοχή τους στο 7ο Πρόγραµµα
Πλαίσιο στον τοµέα της ασφάλειας. Πρόκειται για ένα έργο του 6ου ΠΠ, µε συνολικό προϋπολογισµό 1.637.705 ευρώ, που
υλοποιείται από 23 ευρωπαίους εταίρους µε συντονιστή την ALMA Consulting Group. Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. είναι
υπεύθυνη για τις δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα.
Βασικές
-

δράσεις του έργου είναι:
η καταγραφή των αναγκών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του τοµέα ασφάλειας σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης
η διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων
η δηµιουργία βάσης δεδοµένων στην ιστοσελίδα του έργου µε προτεινόµενα ερευνητικά έργα στον τοµέα ασφάλειας,
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
η ένταξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου (www.secure-force.eu) ή να επικοινωνήσετε
µαζί µας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

14) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα - Συµµετοχή ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σε 1η ∆ιεθνή
Έκθεση Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας EnergyRes,
8- 11 Μαρτίου 2007, πρώην Ανατολικός Αερολιµένας - Ελληνικό, Αθήνα
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (αρ. 62/B) στην 1η ∆ιεθνή Έκθεση Εξοικονόµησης
Ενέργειας και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας EnergyRes, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην
Ανατολικού Αερολιµένα - Ελληνικού στην Αθήνα µεταξύ 8 - 11 Μαρτίου 2007. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση
παρουσιάζονται στο www.energyres.gr.
Έχοντας κατά τα τελευταία χρόνια εκπονήσει επιχειρηµατικά σχέδια µε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται εκτενώς και έχει ήδη συνάψει περίπου 15 συµβάσεις για την αδειοδότηση καθώς και
την εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων για επιχορήγηση από τον αναπτυξιακό νόµο. Στον
αναπτυξιακό νόµο 3299/04 η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει µέχρι σήµερα καταθέσει 63 επενδυτικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισµού άνω των 250.000.000 Ευρώ. Έχουν µέχρι σήµερα αξιολογηθεί και εγκριθεί 31 από τα παραπάνω
επενδυτικά σχέδια πελατών της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, µε ποσοστό επιτυχίας 100%.
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
• Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 2106563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr

15) ∆ωρεάν Ενηµερωτικό και Εκπαιδευτικό Σεµινάριο Μετατροπής της Εφαρµοσµένης
Έρευνας σε Καινοτοµία.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου Gate2Start, σας προσκαλεί στο Σεµινάριο Ενηµέρωσης Εκπαίδευσης «Gate2Start – Awareness & Training Seminar: Turning Applied Research into Innovation» που
διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) στις 5 Μαρτίου 2007 (17:0020:30).
Το Gate2Start (www.europe-innova.org/Gate2Start), χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την
Πρωτοβουλία Europe Innova και φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του πολύ µικρού ποσοστού καινοτόµων
ερευνητικών ιδεών που καταφέρνουν να χρηµατοδοτηθούν και να µετατραπούν σε εµπορικά προϊόντα.
Το σεµινάριο απευθύνεται:
 Σε ερευνητές του τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που διαθέτουν ιδέες στα πρώτα στάδια
της εφαρµοσµένης έρευνας και επιθυµούν να ενηµερωθούν για το πως µπορούν:
 Να αξιοποιήσουν επιχειρηµατικά την καινοτοµία αυξάνοντας την πιθανότητα εµπορικής επιτυχίας της ιδέας
τους.
 Να βελτιώσουν την ελκυστικότητα της ιδέας τους απέναντι στους επενδυτές
 Να αυξήσουν την πιθανότητα χρηµατοδότησής τους από το FP7.
 Να προσελκύσουν στρατηγικούς συνεργάτες και
 Να επεκταθούν στην Ευρώπη.
 Σε επιχειρηµατίες που επιθυµούν να δικτυωθούν µε ερευνητές.
 Σε επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε ερευνητικά έργα.
 Σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς στη διαδικασία καινοτοµίας.
Στο πλαίσιο του σεµιναρίου θα πραγµατοποιηθούν, εκτός από παρουσίαση του µοντέλου του Gate2Start, παρουσιάσεις από
ειδικούς της αγοράς, των επιχειρήσεων και των επενδύσεων, παρουσιάσεις επιτυχηµένων έργων εφαρµοσµένης έρευνας (Case
Studies), παρουσίαση του FP7, αλλά κυρίως παρουσίαση των εργαλείων του Gate2Start, που θα βοηθήσουν τους ερευνητές
στο πλαίσιο των λοιπών εκδηλώσεων του έργου (Προσωπική Προγύµναση Ερευνητών και Οµάδες ∆ικτύωσης –
Συζήτησης µε επενδυτές, επιχειρηµατίες, σύµβουλους κλπ).
∆ηλώστε
συµµετοχή
µέχρι
25
Φεβρουαρίου
2007
στέλνοντας
το
∆ελτίο
protopapadaki@atlantisresearch.gr ή στο φαξ: 2310 552265 υπ’ όψιν κ. Πρωτοπαπαδάκη.

Συµµετοχής

στο

e-mail:

Υπεύθυνη επικοινωνίας:
• Κατερίνα Καρακασίδου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 121, email: karakasidou@atlantisresearch.gr

16) ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές – Η Συντήρηση στο επίκεντρο των εξελίξεων
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, πρωτοπόρος εταιρία παραγωγής λογισµικού για τη βιοµηχανία, υλοποίησε µέσα στο 2006
10 νέα έργα εγκατάστασης του συστήµατος συντήρησης AIMMS σε σηµαντικές βιοµηχανίες όπως: ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε., KLEEMANN
HELLAS ABEE, ΤΟΤΤΙΣ FOODS A.E., BINGO A.B.E.E., ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ A.E., κ.α. αλλά και σε οργανισµούς όπως το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων.
Απόδειξη της απόλυτης εξειδίκευσης της ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές στο χώρο της συντήρησης είναι η συµµετοχή της
στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo da Vinci µε αντικείµενο τη δηµιουργία ενός πρότυπου εγχειριδίου συντήρησης,
απευθυνόµενο προς τους Τεχνικούς ∆ιευθυντές των επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στη αναβάθµιση του ρόλου της συντήρησης
και την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Βιοµηχανικές Εφαρµογές, ως εµπνευστής και διοργανωτής του ετήσιου FORUM Συντήρησης, ξεκίνησε
ήδη την προετοιµασία του 4th MAINTENANCE FORUM που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 & 13 Οκτωβρίου 2007 στον εκθεσιακό
χώρο MEC Παιανίας στην Αθήνα. Φέτος, µετά από τρεις πολύ επιτυχηµένες διοργανώσεις, αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη
συµµετοχή σε ένα θεσµό-σταθµό στο χώρο της συντήρησης.
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
• Γιώργος Ευφραιµίδης, Τηλ. 2310-233266, email: ge@abe.gr

17) Το www.jobical.com δηµιουργεί µια από τις πιο ισχυρές βάσεις βιογραφικών στην
Ελλάδα!
Το www.Jobical.com ξεπέρασε στην Ελλάδα τα 20.000 βιογραφικά στελεχών από ειδικότητες όλων των κλάδων, κερδίζοντας
την εµπιστοσύνη των εργοδοτών, που καλύπτουν τις ελλείψεις τους σε προσωπικό άµεσα και στοχευµένα.
Το Jobical.com ξεκίνησε µε τη µεγαλύτερη βάση βιογραφικών πληροφορικής στην Ελλάδα (ως Change2IT.com) και επεκτάθηκε
σε όλους τους κλάδους, διατηρώντας την προτίµηση περισσότερων από 600 επιχειρήσεων!
Βρείτε άµεσα τα καλύτερα στελέχη για την επιχείρησή σας!
Υπεύθυνη ανάπτυξης Jobical.com
• Αλεξάνδρα Μπόζα, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 143, email: boza@atlantisresearch.gr

