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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.
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1) Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υποστηρίζει ∆ήµους σε Σ∆ΙΤ
Έντονη δραστηριότητα ασκεί η εταιρεία στο χώρο των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Έχουν ήδη ξεκινήσει
δύο συµβουλευτικά έργα της, που αφορούν:
στην κατασκευή υπόγειου parking στο ∆ήµο Πορταριάς Πηλίου
στην ολοκληρωµένη τουριστική αξιοποίηση ορεινών και παραλίµνιων θέσεων στο ∆ήµο Μακεδονίδος Ηµαθίας.
Παράλληλα η ΑΤΛΑΝΤΙΣ διεκδικεί ρόλο συµβούλου στο Σ∆ΙΤ του ∆ήµου Κάρλας, που αφορά στις εγκαταστάσεις
κωπηλατοδροµίου. Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος «Υποστήριξη Προγραµµάτων ∆ηµοσίου» ∆ρ. Λιβέρης εισηγήθηκε παρουσίαση
για το θεσµό των Σ∆ΙΤ και της δραστηριότητες της εταιρείας σε ηµερίδα στην Αργαλαστή Πηλίου, στις 26 Μαρτίου. Με βάση την
προχωρηµένη τεχνογνωσία που κατέχει στο θέµα, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ οικοδοµεί συµµαχίες στο διεθνή χώρο για τη διεκδίκηση
σχετικών έργων µεγαλύτερου διαµετρήµατος.
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Πάνος Λιβέρης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, email: liveris@atlantisresearch.gr

2) Προτάσεις συνεργασίας για Έρευνα στον Τοµέα της Ασφάλειας - Έργο SECURE-FORCE
Αν σας ενδιαφέρει να συµµετέχετε σε ερευνητικά έργα στον τοµέα της Ασφάλειας, στην ιστοσελίδα www.secure-force.eu
µπορείτε:
•
να εντοπίσετε έργα για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).
•
να εντοπίσετε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τοµέα
•
να καταχωρήσετε τη δική σας επιχείρηση στη βάση δεδοµένων
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 32 περιλήψεις έργων για τα οποία αναζητούνται εταίροι µε σκοπό την υποβολή πρότασης στο FP7 (7ο
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη).
Για πρώτη φορά, στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο, η Ασφάλεια αναδεικνύεται σε έναν από τους 10 βασικούς τοµείς δράσης, µε
προϋπολογισµό 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Οι τοµείς προτεραιότητας είναι:
•
Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών
•
Ασφάλεια υπηρεσιών κοινής ωφέλειας & υποδοµών
•
Ευφυής παρακολούθηση & ασφάλεια συνόρων
•
Αποκατάσταση της ασφάλειας σε περιπτώσεις κρίσεων
•
Ασφάλεια διασυνδεδεµένων και διαλειτουργικών συστηµάτων
•
Ασφάλεια και κοινωνία
Εκτός από τον βασικό θεµατικό τοµέα, έρευνα µε αντικείµενο την ασφάλεια µπορεί να ενταχθεί και σε άλλους τοµείς του 7ου
Προγράµµατος Πλαισίου (για παράδειγµα, στον τοµέα «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» - ICT).
Οι επόµενες προθεσµίες υποβολής προτάσεων είναι:
•
Για τον τοµέα «Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» (ICT): 8 Μαΐου 2007
•
Για τον τοµέα «Ασφάλεια»: 31 Μαΐου 2007
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. 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

3) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τι αναµένεται για τα νησιά
και τα κορεσµένα δίκτυα.
Για την επιτάχυνση της αδειοδότησης νέων σταθµών ΑΠΕ σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα και ενόψει της δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που προσφάτως
υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η ΡΑΕ έθεσε έως την Μεγάλη Πέµπτη 5/4/2007, σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο απόφασής
της µε την οποία καθορίζεται η µεθοδολογία προσδιορισµού των περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του εν λόγω Κανονισµού Αδειών.

Μετά την έγκριση της µεθοδολογίας προσδιορισµού των περιθωρίων ΑΠΕ στα νησιά, αναµένεται η απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και γνώµη της Ρ.Α.Ε., για τον
επιµερισµό της ισχύος των 200 MWpeak στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, µε βάση τις
δυνατότητες του κάθε Αυτόνοµου Ηλεκτρικού Συστήµατος. Αµέσως µετά την απόφαση αυτή, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης
αιτήσεων για εξαιρέσεις αδειών παραγωγής στα νησιά. Σηµειώνεται ότι στα νησιά ο κύκλος υποβολής αιτήσεων θα ισχύει και για
τις εξαιρέσεις αδειών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ έως την 30η Μαρτίου 2007, είχαν κατατεθεί πάνω από 700
αιτήσεις για εξαίρεση άδειας παραγωγής από Φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 74Mwpeak περίπου. Από αυτές έχουν εγκριθεί
περίπου οι µισές. Η συνολική ηλεκτρική ισχύς από ΦΒ συστήµατα που έχει αιτηθεί από την ΡΑΕ για το ηπειρωτικό µη κορεσµένο
δίκτυο, σε άδειες παραγωγής και εξαιρέσεις αδειών παραγωγής ανέρχεται σε 212 MW και 74 MW αντίστοιχα (συνολικά 286
MW). Από αυτά τα 155 MW βρίσκονται στην Πελοπόννησο.
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. 210 6563800, κιν. 6949735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6363800 email: ntrivas@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

4) Ξεκίνησε το πρόγραµµα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω για
τη δηµιουργία νέων και βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων στους τοµείς της
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Το πρόγραµµα που προκηρύχθηκε
την 20/3/2007, αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της
επιχειρηµατικότητας Οικογενειών µε τρία τέκνα και άνω, µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία νέων και
βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Οι χρηµατοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών σχεδίων στους τοµείς της
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, του ΕΜΠΟΡΙΟΥ, των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και τις λοιπές επιλέξιµες δραστηριότητες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν: οι Έλληνες γονείς µε τρία τέκνα και άνω, οι οποίοι είναι άνεργοι, µισθωτοί ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες και δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 01/01/2006 µέχρι και την
12/03/2007,ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του προγράµµατος.
Επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών είναι ο εξοπλισµός, η διαµόρφωση χώρου, και οι άυλες δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση µε τη
προβολή και προώθηση της Επιχείρησης καθώς και την υποβολή του φακέλου και τη στήριξη της υλοποίησης της επένδυσης.
Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει στο 55% του συνολικού εγκεκριµένου
προϋπολογισµού. Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 140.000€. Κατώτατο όριο για
όλες τις περιπτώσεις 30.000€. Τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα εγκριθούν, εφ’ όσον κάνουν χρήση δανείου θα δύναται να
τύχουν εγγύησης µέσω του ΤΕΜΠΜΕ.
Για το πρόγραµµα ισχύει ο κανόνας για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Οι δαπάνες Υλοποίησης της Επιχειρηµατικής Πρότασης θεωρούνται επιλέξιµες από την Προδηµοσίευση του
Προγράµµατος 12/03/2007.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Ανακοινώθηκε η επίσηµη έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013
Η απόφαση για το ΕΣΠΑ, "σηµατοδοτεί την έγκαιρη και γρήγορη έναρξη της υλοποίησης της στρατηγικής που καθορίζει το πώς
και που θα επενδυθούν οι σηµαντικότατοι πόροι των 20,4 δισ. ευρώ των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε. που θα εισρεύσουν στη
χώρα µας την περίοδο 2007-13.
Σύµφωνα δε µε δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια, το νοµοθετικό πλαίσιο για την ενσωµάτωση και
εξειδίκευση στο εθνικό δίκαιο των νέων κανονισµών της περιόδου 2007-2013, βρίσκεται σε φάση της τελικής επεξεργασίας. Σε
λίγο καιρό θα παρουσιαστεί ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο που φιλοδοξεί να συµβάλει στην απλούστευση των διαδικασιών και
τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.

6) Τον Ιούνιο αναµένεται η έναρξη των προγραµµάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ για το εµπόριο και
τις υπηρεσίες.
Τον Ιούνιο προβλέπεται η ενίσχυση εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από το Γ’ ΚΠΣ
σύµφωνα µε δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια.
Η σχετική προκήρυξη έχει συνολικό προϋπολογισµό 407 εκατοµµύρια ευρώ, µε δυνατότητα αύξησης στα 499 εκατοµµύρια ευρώ.
Από αυτά, θα διατεθούν 368 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις εµπορίου – Υπηρεσιών και 39 εκατ. Ευρώ για τις δράσεις INTEREG.
Το ποσοστό της επιδότησης διακρίνεται ανάλογα µε την Ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση:
•
50% για τη Ζώνη Α (9 περιφέρειες της χώρας)
•
55% για τη Ζώνη Β (περιφέρεις µε ανεργία µεγαλύτερη του 10%)
•
60% για τη Ζώνη Γ (64 νησιά µε πληθυσµό έως 5.000 και 142 δήµοι µε ορεινή κάλυψη άνω των 800µ κατά 50%
τουλάχιστον)
Επιλέξιµες θεωρούνται οι Υφιστάµενες Μικρές Επιχειρήσεις (που έχουν κλεισµένες 2 τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις, λιγότερο
από 50 άτοµα προσωπικό και κύκλο εργασιών κάτω από 10.000.000 ευρώ). Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι έως 200.000
ευρώ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, email: vassalou@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

7) Συµµετοχή στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση : Αποθήκη και Μεταφορές / Logistics '07
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα συµµετέχει µε ανεξάρτητο περίπτερο (β35β, αίθουσα Α) στην 5η ∆ιεθνή Έκθεση : Αποθήκη
και Μεταφορές / Logistics '07, που θα πραγµατοποιηθεί από την Παρασκευή 27 έως τη ∆ευτέρα 30 Απριλίου 2007, στο εκθεσιακό
κέντρο MEC, Παιανία Αττικής, Λεωφόρος Λαυρίου (πρόσβαση από Αττική Οδό Έξοδος 17). Περισσότερες πληροφορίες για την
έκθεση παρουσιάζονται στο http://www.apothiki-metafores.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας :
• Κατερίνα Τραγανού, τηλ. 210 6563800, e-mail: traganou@atlantisresearch.gr

8) 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 λογισµικού”, 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 άρθρο 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).
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 άρθρων 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 €.
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

9) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος κύκλος υποβολής προτάσεων στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη. Οι προσκλήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα «Συνεργασία» περιγράφονται παρακάτω. Η συγκεκριµένη
δραστηριότητα, µε προϋπολογισµό 32 δις. Ευρώ, θα υποστηρίξει έργα διεθνούς συνεργασίας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
εκτός αυτής. Το πρόγραµµα θα προάγει την πρόοδο της γνώσης και της τεχνολογίας σε 10 θεµατικούς τοµείς, οι οποίοι
αντιστοιχούν σε µείζονα επιστηµονικά και ερευνητικά ζητήµατα. Η στήριξη και η ενδυνάµωση της έρευνας θα γίνει µε στόχο την
αντιµετώπιση ευρωπαϊκών κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, βιοµηχανικών προκλήσεων, καθώς και προκλήσεων
δηµόσιας υγείας, την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη στήριξη των αναπτυσσόµενων χωρών. Το πρόγραµµα
«Συνεργασία» υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες στους ακόλουθους θεµατικούς τοµείς:
• Υγεία
Προϋπολογισµός: 6 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 19/4/2007
Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος για την υγεία είναι η βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων
πολιτών, καθώς και η ενίσχυση και τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας καινοτοµίας των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών
και επιχειρήσεων στον χώρο της υγείας. Eπίσης, προβλέπεται η αντιµετώπιση των παγκοσµίων προβληµάτων υγείας, για
παράδειγµα των πρωτοεµφανιζόµενων επιδηµιών. Η ευρωπαϊκή συνεργασία µε αναπτυσσόµενες χώρες θα επιτρέψει στις χώρες
αυτές να αναπτύξουν ερευνητικές ικανότητες.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-HEALTH-2007-A
• Τρόφιµα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Προϋπολογισµός: 1.9 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 2/5/2007
Η βελτίωση των γνώσεων σε θέµατα αειφόρου διαχείρισης, παραγωγής και χρήσης βιολογικών πόρων (µικροοργανισµών, φυτών,
ζώων) θα διαµορφώσει τη βάση για την ανάπτυξη πιο ασφαλών, οικολογικά αποδοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών στον τοµέα της γεωργίας, της αλιείας, της κτηνοτροφίας, των τροφίµων, της υγείας, της δασοκοµίας και στους
συνδεδεµένους τοµείς. Αναµένεται να γίνουν σηµαντικά βήµατα στην εφαρµογή των υφιστάµενων και µελλοντικών πολιτικών και
κανονισµών στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, και στον τοµέα της προστασίας των
καταναλωτών. Υπό την έννοια µιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας, θα δοθεί στήριξη σε νέες ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-KBBE-2007-1
• Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας
Προϋπολογισµός: 9.1 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 8/5/2007
Οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενδυνάµωση της καινοτοµίας, της δηµιουργικότητας και ανταγωνιστικότητας σε
όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους και τους κλάδους παροχής υπηρεσιών. Εισερχόµαστε σε µια νέα εποχή ανάπτυξης που θα
καθορίσει την οικονοµική αύξηση και την αειφόρο ανάπτυξη για τις επερχόµενες δεκαετίες. Ωστόσο, η οικονοµική αυτή αύξηση θα
επιτευχθεί µόνο εφόσον επενδύσουµε τώρα στην έρευνα και την καινοτοµία για την επόµενη γενιά τεχνολογιών.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-1, FP7-ICT-2007-C
• Νανοεπιστήµες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Προϋπολογισµός: 3.5 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 4/5/2007 & 5/6/2007
Η δραστηριότητα «Νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής» αφορά σε µεγάλο βαθµό τους τοµείς κοινωνικού και
οικονοµικού ενδιαφέροντος. Οι νανοτεχνολογίες οδηγούν σε καινοτόµες λύσεις και θα µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα
καλύτερες αποδόσεις σε ολόκληρο τον παραγωγικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς υγείας / ιατρικής / γεωργίας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-NMP-2007-CSA-1, FP7-NMP-2007-LARGE-1, FP7-NMP-2007-SMALL-1, FP7-NMP-2007-SME-1
• Ενέργεια
Προϋπολογισµός: 2,3 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 3/5/2007 & 28/6/2007
Τα ενεργειακά συστήµατα σήµερα βρίσκονται αντιµέτωπα µε µείζονες προκλήσεις. Οι ανησυχητικές τάσεις της παγκόσµιας
ζήτησης ενέργειας, ο πεπερασµένος χαρακτήρας των αποθεµάτων συµβατικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, και η ανάγκη
χαλιναγώγησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα έγκαιρης αναζήτησης και ανάπτυξης
κατάλληλων λύσεων. Οι ενέργειες αυτές θα µετριάσουν σηµαντικά τις καταστρεπτικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος, τις
επιζήµιες συνέπειες της µεταβλητότητας των τιµών τού πετρελαίου (ειδικά για τον τοµέα των µεταφορών, ο οποίος εξαρτάται σε
πολύ µεγάλο βαθµό από τα πετρελαϊκά προϊόντα) και τη γεωπολιτική αστάθεια στις πετρελαιοπαραγωγούς περιφέρειες.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ENERGY-2007-1-RTD, FP7-ENERGY-2007-2-TREN
• Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής)
Προϋπολογισµός: 1,8 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 2/5/2007
Η αντιµετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις αυξανόµενες φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον και
τους περιβαλλοντικούς πόρους απαιτεί συντονισµένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ENV-2007-1

• Μεταφορές (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)
Προϋπολογισµός: 4,1 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 3/5/2007 & 28/6/2007
Οι µεταφορές είναι ένα από τα δυνατά σηµεία της Ευρώπης – ο κλάδος των αεροπορικών µεταφορών συµβάλλει κατά
2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ, µε 3,1 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης, και ο κλάδος των επίγειων µεταφορών παράγει το
11% του ΑΕΠ της ΕΕ, απασχολώντας περί τα 16 εκατοµµύρια εργαζοµένους. Ωστόσο, οι µεταφορές είναι εξίσου
υπεύθυνες για το 25% των συνολικών εκποµπών CO2 στην ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-AAT-2007-RTD-1, FP7-AAT-2007-TREN-1, FP7-SST-2007-RTD-1, FP7-SST-2007-TREN-1, FP7TPT-2007-RTD-1
• Κοινωνικοοικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες
Προϋπολογισµός: 610 εκατ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 10/5/2007
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε αρκετές κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις. Είναι συνεπώς σηµαντικό να τις κατανοήσει
καλύτερα και να τις αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά, διαµορφώνοντας τις κατάλληλες πολιτικές. Η µακρά παράδοση της Ευρώπης
στον τοµέα της έρευνας, σε συνδυασµό µε τις διάφορες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές προσεγγίσεις, προσφέρει µια
µοναδική ευκαιρία για τέτοιου είδους έρευνα σε επίπεδο ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SSH-2007-1
• ∆ιάστηµα
Προϋπολογισµός: 1,4 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 19/6/2007
Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρώπη έχει αναπτύξει κορυφαίες τεχνολογικές ικανότητες, µέσω εφαρµογών όπως «Παρατήρηση της
γης» και Galileo. Η Ευρώπη έχει επενδύσει στην εξερεύνηση του διαστήµατος µε αποδοτικές προς το κόστος αποστολές και έχει
στηρίξει συνεργατικές πρωτοβουλίες µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος (ΕΥ∆), διασφαλίζοντας τον στρατηγικό της ρόλο
στον τοµέα αυτόν.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SPACE -2007-1
• Ασφάλεια.
Προϋπολογισµός: 1,3 δισ. EUR
Προθεσµία υποβολής πρότασης για την 1η Πρόσκληση: 31/5/2007
Η ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την ευηµερία και την ελευθερία. Πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη µιας
σφαιρικής στρατηγικής για την ασφάλεια, που να περικλείει µέτρα τόσο για την πολιτική ασφάλεια, όσο και για τον
τοµέα της άµυνας.
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-SEC-2007-1
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
• Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr

10) Ενηµερωτική εκδήλωση στα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα µε τη συµµετοχή της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αργαλαστή Πηλίου
Τη ∆ευτέρα 26 Μαρτίου 2007 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα "∆ήµητρα" (ΚΕΓΕ) Αργαλαστής Πηλίου πραγµατοποιήθηκε
Ενηµερωτική Εκδήλωση στα Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα: Στην ηµερίδα προσήλθαν περισσότερα από 100 άτοµα, έστειλε
χαιρετισµό ο Υπ. ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιάς και έγινε ενδιαφέρον διάλογος εστιασµένος στις δυνατότητες οικονοµικής ενίσχυσης
τουριστικών ή αγροτικών επενδύσεων καθώς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου και την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.pilio.net

11) «To www.jobical.com καλύπτει τις ετήσιες ανάγκες προσλήψεων µιας εταιρίας µε
οικονοµικές συνδροµές.»
Το www. Jobical .com προσελκύει καθηµερινά µεγάλο αριθµό στελεχών από όλους τους κλάδους, εντοπίζοντας για τις
επιχειρήσεις τα πιο εξειδικευµένα στελέχη.
Για εταιρίες που αναζητούν συχνά προσωπικό, το Jobical προσφέρει εξαιρετικά συµφέροντα πακέτα συνδροµής, παρέχοντας τη
δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων θέσεων εργασίας:
3-µηνη Συνδροµή: 175 Ευρώ.
6-µηνη Συνδροµή: 300 Ευρώ.
Ετήσια Συνδροµή: 475 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:
Αλεξάνδρα Μπόζα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Jobical.com, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 143, e-mail: boza@atlantisresearch.gr

12) Σεµινάριο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας
H Time Heritage O.E. σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) διοργανώνουν Σεµινάριο
Υποβρύχιας Αρχαιολογίας. Το σεµινάριο περιλαµβάνει 16 διδακτικές ώρες θεωρητικών µαθηµάτων (στα ΚΕΚ ∆έλτα, Ρεθύµνου
1Α)* επάνω στους βασικότερους τοµείς της Υποβρύχιας Αρχαιολογίας.
∆ίδεται, επιπλέον, η δυνατότητα πρακτικής άσκησης µε την συµµετοχή σε πρόγραµµα καταδύσεων τεσσάρων ηµερών µε την
ερευνητική οµάδα του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.)
Το πρακτικό τµήµα του σεµιναρίου απευθύνεται σε όσους είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τις καταδύσεις και επιθυµούν να
επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στο χώρο της ενάλιας αρχαιολογίας.
Πρόγραµµα
Σάββατο και Κυριακή 26 και 27 Μαΐου
1. Εισαγωγή στην υποβρύχια αρχαιολογία (2 διδακτικές ώρες)
•
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
•
Στόχοι και αντικείµενο
•
Περιβάλλον (γεωλογία και µετεωρολογία)
•
Σύντοµη ιστορία και εξέλιξη
•
Εµπλεκόµενοι φορείς στην Ελλάδα
2. Ιστορία και Αρχαιολογία του πλοίου (2 διδακτικές ώρες)
•
Ναυπηγική
•
Ναυσιπλοΐα
3. Η αρχαιολογία «υποβρυχίως» (4 διδακτικές ώρες)
•
Ιδιαιτερότητες
•
Οργάνωση υποβρύχιας έρευνας
•
Μεθοδολογία – Τεχνικές
(Ανασκαφή, Ανέλκυση, Συντήρηση)
(Τοπογραφική και Σχεδιαστική Αποτύπωση, Φωτογράφηση)
•
Η ασφάλεια των καταδύσεων
•
Προβολή ταινίας από υποβρύχια ανασκαφή
Σάββατο και Κυριακή 2-3 Ιουνίου 2007
4.

5.
6.
7.

Αρχαία ναυάγια (2 διδακτικές ώρες)
•
Τα σηµαντικότερα αρχαία ναυάγια
•
Προβολή ταινίας από ανασκαφή αρχαίου ναυαγίου
Αµφορείς και εµπόριο (2 διδακτικές ώρες)
Αρχαία λιµάνια (2 διδακτικές ώρες)
•
Βυθισµένες Λιµενικές εγκαταστάσεις και οικισµοί
Ανάδειξη - ∆ιαχείριση εναλίων αρχαιοτήτων (2 διδακτικές ώρες)
•
Συντήρηση, προστασία, ανάδειξη
•
Νοµικό πλαίσιο καταδύσεων
•
Νοµικό πλαίσιο προστασίας εναλίων αρχαιοτήτων
•
Αντιµετώπιση εναλίων ευρηµάτων

16-17-18-19 Ιουνίου 2007
Πρακτική άσκηση
Με την συµµετοχή σε τετραήµερο καταδυτικό πρόγραµµα παρέχεται η δυνατότητα εξοικείωσης µε την οργάνωση και την τεχνική
υποδοµή της υποβρύχιας έρευνας, τις πρακτικές της υποβρύχιας ανασκαφής, τεκµηρίωσης, ανέλκυσης και συντήρησης των
εναλίων αρχαιοτήτων. Προϋπόθεση για την συµµετοχή στο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης είναι η παρακολούθηση των
θεωρητικών µαθηµάτων και η κάλυψη των σχετικών εξόδων (650 €). Στις ανωτέρω ηµεροµηνίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν
δύο ηµέρες επιπλέον για την µετακίνηση.
Προαπαιτούµενα:
Πτυχίο αυτοδύτη
Ασφάλιση (DAN)
Ιατρική βεβαίωση
Προσωπικός καταδυτικός εξοπλισµός (πλην φιάλης)
∆ιδάσκοντες
Γιάννος Λώλος (Αν. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), Χρήστος Αγουρίδης (Αρχαιολόγος, Μ.Α.), Φωτεινή Βλαχάκη
(Αρχιτέκτων-Μηχανικός), Ηλίας Σπονδύλης (Αρχαιολόγος), Στέλλα ∆εµέστιχα (Αρχαιολόγος, PhD), Φαίδων Αντωνόπουλος (Dive
Instructor), Γιάννης Βήχος (Αρχαιολόγος, PhD), Μυρτώ Μιχάλη (Αρχαιολόγος, M.A.), Γιώργος Κουτσουφλάκης (Αρχαιολόγος),
Θεοτόκης Θεοδούλου (Αρχαιολόγος, M.A.), Κωνσταντίνος Βασιλειάδης (Συντηρητής Αρχαιοτήτων Μ.Α.), Μάρκος Γάρρας
(Φυσικός, Μ.Α.)
Θα δοθεί βεβαίωση για την παρακολούθηση του σεµιναρίου.
Κόστος συµµετοχής

Θεωρητικά µαθήµατα*
Πρακτική άσκηση**
Σύνολο

: 350 €
: 650 €
: 1000 €

* Για την συµµετοχή στα θεωρητικά µαθήµατα δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην πρακτική άσκηση.
∗∗
Περιλαµβάνονται τα έξοδα διαµονής και διατροφής.
Πληροφορίες- ∆ηλώσεις συµµετοχής: 210 6510549 και ηλεκτρονικά info@timeheritage.gr

13) Νέα της TÜV Rheinland
Πιστοποίηση Συστηµάτων
11 νέους Επιθεωρητές, τεχνολόγους τροφίµων, που θα αναλάβουν την πιστοποίηση Βιοµηχανιών Τροφίµων και γενικά
δραστηριοτήτων που άπτονται της υγιεινής & ασφάλειας των τροφίµων, πιστοποίησε µε επιτυχία το TÜV Rheinland Hellas.
Με δραστηριότητα σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και την Κύπρο, η πιστοποίηση της µεταποίησης των τροφίµων
σύµφωνα µε το νέο πρότυπο ISO 22000 φαίνεται να αποτελεί βασική προτεραιότητα της αγοράς, αφού προβλέπεται σταδιακά
να καταργηθούν όλα τα επί µέρους Εθνικά Πρότυπα και Κώδικες τροφίµων, και να ενταχθούν στο νέο πρότυπο υγιεινής και
ασφάλειας τροφίµων, το οποίο θα αποκτά διαρκώς µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα τόσο στην ∆ιεθνή αλλά και την Ευρωπαϊκή
Εσωτερική Αγορά.
Βιοµηχανική επιθεώρηση
Σύµβαση µε την ∆ΕΠΑ συνολικού προϋπολογισµού 270.000 ευρώ, υπέγραψε το TÜV Rheinland Hellas, µετά από διαγωνισµό,
για την επιθεώρηση της κατασκευής των δικτύων Φυσικού Αερίου σε περιοχές της Βορείου και Στερεάς Ελλάδος για µέση και
χαµηλή πίεση.
Ειδικότερα, για την επιθεώρηση των δικτύων φυσικού αερίου στο Κιλκίς, την Καβάλα, Κατερίνη, Κοµοτηνή, Θήβα, Λαµία,
Εύβοια κλπ.
Για την επιθεώρηση των δικτύων µε στόχο την διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής που οδηγεί στην ασφάλεια των
καταναλωτών, το TÜV Rheinland απασχολεί 12 εξειδικευµένους επιθεωρητές υψηλών προδιαγραφών, µηχανικούς
συγκολλήσεων κυρίως, µε εξειδίκευση στους Μή Καταστροφικούς Ελέγχους (NDT).
TÜV Rheinland Hellas, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ & ∆. ΑΚΡΙΤΑ, 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,
Τηλ: 210 5562130, 210 5562131, Fax: 210 5565155, E-mail: tuv@gr.tuv.com

