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Η Ατλαντίς Συµβουλευτική σας ενηµερώνει ότι ο νέος δικτυακός τόπος της είναι σε εφαρµογή από αρχές του 2005. Σε αυτόν µπορείτε να βρείτε
αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράµµατα. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε στη διεύθυνση:
http://www.atlantisresearch.gr

•
•
•
•
•

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων
Προγραµµάτων.
Μπορείτε να βρείτε προηγούµενα τεύχη του ενηµερωτικού δελτίου στην ενότητα Αρχείο Ενηµερωτικού ∆ελτίου.
Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. µπορείτε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη
φόρµα διαγραφής.
Εάν θέλετε να εγγραφείτε στη λίστα αποστολής του ενηµερωτικού µας δελτίου µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
της εταιρείας µας http://www.atlantisresearch.gr και να συµπληρώσετε το e-mail σας στην αντίστοιχη φόρµα
εγγραφής.

[www.atlantisresearch.gr] - [www.jobical.com] - [www.merit-net.org] - [www.e-mporium.net] - [www.inno-pro.com] - [www.abe.gr]
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 9o χλµ ΘΕΡΜΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57001, ΤΗΛ.2310 531000, FAX 2310 552265, e-mail: info@atlantisresearch.gr
ΑΘΗΝΑ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 176, Τ.Κ. 155 61, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 6563800
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Μ. Καραολή 8, Γραφείο 106, ΤΚ 1095, ΤΗΛ. +357 22660482, FAX +357 22 660516, e-mail: atlantis@logos.cy.net
ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, 570 01, ΤΗΛ. 2310 804949, FAX 2310 804947, e-mail: mail@abe.gr

1) Gate2Start: Ανοίγει η πύλη της επιτυχηµένης καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη
To Gate2Start, έργο της Πρωτοβουλίας Europe Innova, διοργανώνει την πρώτη του ενηµερωτική εκδήλωση επιµορφωτικού
χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, µε τίτλο «Gate2Start, Ενηµερωτικό Σεµινάριο: Μετατρέποντας την Εφαρµοσµένη Έρευνα σε
Καινοτοµία – Φάση 1». Από την εκδήλωση θα επιλεχθούν οι ερευνητές που θα συµµετέχουν στη 2η φάση εκδηλώσεων (Παροχή
Προσωπικής Προγύµνασης και ∆ιοργάνωση Οµάδων Συζήτησης µε επενδυτές, επιχειρηµατίες κλπ) µε κύριο θέµα την µετατροπή
της εφαρµοσµένης έρευνας σε επιτυχηµένη καινοτοµία.
Η εκδήλωση διοργανώνεται µε σκοπό την παρουσίαση των εργαλείων του Gate2Start που έχουν σαν στόχο την εκπαίδευση
των ερευνητών του τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και των λοιπών φορέων που εµπλέκονται στην
καινοτοµία (επενδυτές, επιχειρηµατίες, σύµβουλοι, θερµοκοιτίδες, ΜΜΕ κλπ), στα ζητήµατα επιχειρηµατικού πνεύµατος και
αγοράς. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 5 Μαρτίου 2007 στο Συνεδριακό Κέντρο του Τεχνολογικού Πάρκου
Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) και ώρα 17:00-20:30 µ.µ..
Το Gate2Start φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα του πολύ µικρού ποσοστού καινοτόµων ερευνητικών ιδεών που
καταφέρνουν να χρηµατοδοτηθούν και να µετατραπούν σε εµπορικά προϊόντα. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο µετατροπής της
έρευνας σε καινοτοµία, που προτείνει το Gate2Start, η καινοτοµία ξεκινά στα πρώτα στάδια της εφαρµοσµένης έρευνας. Αυτό
συνεπάγεται ότι ήδη από το σηµείο της σύλληψης της ερευνητικής ιδέας ο κάτοχος πέρα από τεχνικά θέµατα (τεχνική
εφικτότητα, state of the art, επιστηµονική αξία), θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους επιχειρηµατικούς παράγοντες και τους
παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν και καθορίζουν την εµπορική πορεία του αποτελέσµατος.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την ενηµερωτική εκδήλωση θα παρουσιασθούν οδηγοί καλών πρακτικών ενώ προσκεκληµένοι
οµιλητές, εξειδικευµένοι σε θέµατα αγοράς, επενδύσεων και επιχειρήσεων, θα παραθέσουν τη δική τους τεχνογνωσία προς
υποστήριξη του µοντέλου του Gate2Start. Αποτέλεσµα της εκδήλωσης θα είναι να διαµορφωθεί στο κοινό µία ξεκάθαρη εικόνα
για το πως η µελέτη θεµάτων αγοράς και επιχειρηµατικότητας, στα αρχικά στάδια της εφαρµοσµένης έρευνας, µπορεί να
βελτιώσει την επενδυτική και εµπορική προοπτική του αποτελέσµατος.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και η συµµετοχή αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία για τους ερευνητές ώστε να
δοµήσουν κατάλληλα τα ερευνητικά τους έργα αυξάνοντας µεταξύ άλλων την πιθανότητα χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του
FP7.
H εκδήλωση διοργανώνεται από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία είναι και ο συντονιστής εταίρος του Gate2Start,
και υποστηρίζεται από 5 Ευρωπαίους εταίρους: EUROPE UNLIMITED, IZET, Inno A.G., VIP Park, Vlerick Management School.
∆ηλώστε συµµετοχή µέχρι 2 Μαρτίου 2007 στέλνοντας το ∆ελτίο Συµµετοχής στην ακόλουθη διεύθυνση:
protopapadaki@atlantisresearch.gr ή στο φαξ: 2310 552265 υπ’ όψιν κ. Πρωτοπαπαδάκη.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., τηλ.2310531000 , εσωτ. 121,
karakasidou@atlantisresearch.gr, κα. Καρακασίδου.

2) 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

3) Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04. Αναµένεται σύντοµα η ενεργοποίηση του τροποποιηµένου
Αναπτυξιακού Νόµου 3299/04 .
Η τροπολογία που ψηφίστηκε από την Βουλή για τον Αναπτυξιακό νόµο 3299/04 διαµορφώνει αρκετές αλλαγές κυρίως στον
τρόπο υπολογισµού των ποσοστών επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων. Πληροφορίες σχετικά µε το ύψος των
επιχορηγήσεων αλλά και τις συνολικότερες διατάξεις του Αναπτυξιακού νόµου µπορείτε να δείτε στην περίληψη του
αναπτυξιακού νόµου 3299/04
Ωστόσο δεν είναι ακόµη δυνατή η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επιχειρηµατικών σχεδίων στις διατάξεις του, καθώς
αναµένεται η υπουργική απόφαση ή οι υπουργικές που θα ενεργοποιούν τον νόµο και θα προσδιορίζουν επακριβώς και το ύψος
των επιχορηγήσεων ανάλογα µε το είδος των επενδυτικών σχεδίων, την περιοχή και το µέγεθος της επιχείρησης.
Οι υποψήφιοι επενδυτές µπορούν να προετοιµάζονται καθώς το θεσµικό πλαίσιο υπάρχει και δεν αναµένεται ιδιαίτερη µεταβολή
για τις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. Με βάση τις έως σήµερα υπουργικές αποφάσεις οι υποψήφιοι επενδυτές
µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικότερα για τις παρακάτω κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων:
•
Για επενδυτικά σχέδια µεταποίησης στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταποίησης στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής και µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας, στην περίληψη υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων αλιείας στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια µεταλλείων, εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών ,
εξόρυξης και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών και λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων στην
περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων µεταλλείων - λατοµείων στον Νόµο 3299/04Για επενδυτικά σχέδια ίδρυσης
και επέκτασης ξενοδοχείων στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχείων
στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του τουριστικού
τοµέα στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης λογισµικού
στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην περίληψη υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
logistics στον Νόµο 3299/04
•
Για πολυετή επενδυτικά σχέδια στην περίληψη υπαγωγής πολυετών επενδυτικών σχεδίων στον Νόµο 3299/04
•
Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην περίληψη
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ στον Νόµο 3299/04
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της Πολιτείας, µε τα παρεχόµενα
επενδυτικά κίνητρα αυτής, και πλήθους επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις ευνοϊκές διατάξεις
του Αναπτυξιακού νόµου.
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, 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.
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

4) 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Το Έβδοµο Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ) αποτελεί το κύριο µέσο της ΕΕ για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη και θα διαρκέσει για τη χρονική περίοδο από το 2007 µέχρι το 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραµµα µπορείτε να δείτε τη σχετική Περίληψη και λεπτοµερές ενηµερωτικό υλικό στην
ιστοσελίδα της εταιρείας.
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: keratidis@atlantisresearch.gr

5) Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (ΝΕΕ) - Νέοι Επιστήµονες Eτους 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. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. ∆ιαδικασίες σύνδεσης
φωτοβολταϊκών σταθµών µε την ∆ΕΗ.
Για ΦΒ συστήµατα έως 100KW η διαδικασία σύνδεσης ξεκινά µετά την παραλαβή της εξαίρεσης της άδειας παραγωγής από
την ΡΑΕ, (για ΦΒ πάνω από 20 KW) µε την κατάθεση σχετικής αίτησης στην τοπική ∆ΕΗ, σύµφωνα µε την διαδικασία που
περιγράφεται αναλυτικά στο Πληροφοριακό ∆ελτίο Σύνδεση ΦΒ έως 100KW στη ∆ΕΗ.
Για ΦΒ συστήµατα από 100KW έως 150KW η διαδικασία σύνδεσης έιναι παρόµοια µε αυτήν της περίπτωσης για ΦΒ
µικρότερα των 100KW αλλά η διαδικασία σύνδεσης ξεκινά µετά την παραλαβή της εξαίρεσης της άδειας παραγωγής από την
ΡΑΕ, µε την κατάθεση αίτησης στα κεντρικά της ∆ΕΗ στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ικτύου.
Για ΦΒ συστήµατα πάνω από 150 KW σήµερα η διαδικασία σύνδεσης ξεκινά µετά την παραλαβή της άδειας παραγωγής από
την ΡΑΕ, µε την κατάθεση της σχετικής αίτησης για άδεια Εγκατάστασης στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα απαραίτητα στοιχεία του
φακέλου διαβιβάζονται στην ∆ΕΗ, η οποία φροντίζει να προσδιορίσει τους όρους σύνδεσης. Ωστόσο η διαδικασία αυτή
πρόκειται σύντοµα να αλλάξει, καθώς αναµένεται η απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης.
Με το νέο καθεστώς αναµένεται είτε η απ’ ευθείας αίτηση του υποψήφιου επενδυτή στην ∆ΕΗ, είτε η διαβίβαση του σχετικού
αιτήµατος στην ∆ΕΗ από την ΡΑΕ.
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

7) Αναµενόµενη προκήρυξη ενίσχυσης ΜΜΕ του Τριτογενή.
Εντός του 2007 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 στο σχετικό site του προγράµµατος http://emporio.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνες επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• Ελισάβετ Χαραλαµποπούλου, Τηλ. 210-6563800, email: charalampopoulou@atlantisresearch.gr

8) 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 στο σχετικό site του προγράµµατος http://urban.ependyseis.gr.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

9) Νέος Κανόνας De Minimis - Αυξάνεται το όριο της ενίσχυσης που µπορεί να χορηγηθεί
βάσει του De Minimis σε µικροµεσαία επιχείρηση στα 200.000 ευρώ ανά τριετία (από
100.000 που ήταν)
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ εφαρµογής του νέου καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων «ήσσονος σηµασίας» (de minimis) εξέδωσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του νέου κανονισµού, η εφαρµογή του οποίου άρχισε από την 1/1/2007 και θα ισχύσει έως τις
31/12/2013, οι εθνικές αρχές των κρατών-µελών δεν υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν προς έγκριση στην Ε.Ε. ενισχύσεις
έως του ποσού των 200.000 ευρώ που χορηγούν στις επιχειρήσεις για χρονικό διάστηµα τριών ετών (ο προηγούµενος
κανονισµός όριζε το ποσό στα 100.000 ευρώ). Σηµειώνεται ότι ο διπλασιασµός του ποσού των ενισχύσεων «ήσσονος σηµασίας»
αποτελούσε χρόνιο αίτηµα µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, αφού είναι οι κατεξοχήν λήπτες αυτού του είδους ενισχύσεων.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr

10) Επιδότηση Κόστους ∆ανεισµού και Xρηµατοδοτικής 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:
• ∆ηµήτρης ∆ίτσικας, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 112, email: ditsikas@atlantisresearch.gr

11) 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
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 128, κιν 6948403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

12) 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

13) 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

14) Ζητείται οικόπεδο για επένδυση σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Ενδιαφερόµενοι επενδυτές για εγκατάσταση Φ/Β συστηµάτων στη Νότια Ελλάδα, αναζητούν οικόπεδο µεγαλύτερο των 210
στρεµµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες: ∆ρ. Φώτης Στεργιόπουλος, Τηλ. επικ. 6973 744 403

15) ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ "ΑΙΩΡΑ"
Ο γνωστός παιδότοπος "ΑΙΩΡΑ", καθώς αναµένεται να φύγει από το χώρο που βρίσκεται, αναζητεί:
•
παιδότοπο ή ανάλογο χώρο (± 200 τ.µ., ψηλοτάβανο, φωτεινό, ευάερο) στην κεντρική ή ανατολική Θεσσαλονίκη ή
•
επιχειρηµατία / επενδυτή για να συνάψει στρατηγική συνεργασία
Παρέχει όνοµα, µεγάλο και σταθερό πελατολόγιο, τεχνογνωσία, εµπειρία, ανθρώπινο δυναµικό, πλήρη υλικοτεχνική υποδοµή,
συνέργιες µε άλλους χώρους. Παρακαλώ οι ενδιαφερόµενοι να επικοινωνήσουν µε τον κ. ∆ηµήτρη Μητσόπουλο στο 6932
321135.

