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1) Μήνυµα του εκδότη
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράµµατος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στηρίζει ενεργά το
Ινστιτούτο Ενάλιων Αρχαιολογικών Ερευνών (Ι.ΕΝ.Α.Ε.). Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. είναι ο παλαιότερος και σηµαντικότερος επιστηµονικός
και ερευνητικός φορέας ενάλιας αρχαιολογικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ένας από τους σηµαντικότερους παγκοσµίως.
Κατέχει εµπειρία στην υποβρύχια έρευνα, εύρεση αρχαίων ναυαγίων, τεκµηρίωση, ανασκαφή και επιστηµονική ανάλυση των
συµπερασµάτων, αλλά και στην προβολή τους µε πλήθος εκθέσεων, συνεδρίων, εκδόσεων, οµιλιών και συνεισφοράς στη
δηµιουργία µουσείων.
Το Ι.ΕΝ.Α.Ε. υπήρξε κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω της έλλειψης πανεπιστηµιακής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, το µοναδικό
στη χώρα µας «φυτώριο» νέων επιστηµόνων του εξειδικευµένου αυτού πεδίου έρευνας. Μέσα από τις έρευνες του, αλλά και
χάρη στα σεµινάρια και τις διαλέξεις που έχει οργανώσει, έχουν εκπαιδευτεί πάνω από πενήντα (50) νέοι αρχαιολόγοι,
επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων και τεχνικοί σε θέµατα υποβρύχιας και ναυτικής αρχαιολογίας.
Το Ινστιτούτο διατηρεί στενή συνεργασία µε επιστήµονες και φορείς από όλο τον κόσµο. Συµµετέχει σε ερευνητικά
προγράµµατα επιχορηγούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µαζί µε άλλα ευρωπαϊκά Μουσεία και Ινστιτούτα. Ενδεικτικά
αναφέρονται µερικές από τις σηµαντικότερες έρευνες του Ι.ΕΝ.Α.Ε.
Αρχαία Φειά
Τον Αύγουστο του 1973, οµάδα µελών του Ι.ΕΝ.Α.Ε. ερεύνησε, φωτογράφησε και ανέλκυσε µαρµάρινα κιονόκρανα και άλλα
αρχιτεκτονικά µέλη από το θαλάσσιο χώρο του Κατάκωλου, όπου βρισκόταν η αρχαία πόλη Φειά, η οποία ήταν το
σηµαντικότερο λιµάνι της Ηλείας κατά την αρχαιότητα.
Οι Έρευνες του J.- Y. Cousteau στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια των ετών 1975 και 1976, το Ι.ΕΝ.Α.Ε. συµµετείχε σε πολυµελή ερευνητική οµάδα η οποία, σε συνεργασία µε
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, διενήργησε υποβρύχιες έρευνες µε τον διάσηµο ερευνητή Jacques-Υves Cousteau.
Λιµένι Μάνης
Το Νοέµβριο του 1977, το Ι.ΕΝ.Α.Ε. πραγµατοποίησε µια αναγνωριστική έρευνα στο ναυάγιο της πρώιµης Ρωµαϊκής εποχής,
στο Λιµένι της Μάνης.
Νήσος Πάτροκλος (Σούνιο)
Το 1979 οµάδα του Ι.ΕΝ.Α.Ε., εκτέλεσαν εκτεταµένη έρευνα για τον εντοπισµό και την καταγραφή ναυαγίων στο θαλάσσιο
χώρο της νησίδας Πάτροκλος, στο Σούνιο.
Κύθηρα, Ναυάγιο «Μέντωρ»
Το 1980 οργανώθηκε υποβρύχια ανασκαφή στο ναυάγιο του πλοίου «Μέντωρ», του λόρδου Έλγιν, που µετέφερε µάρµαρα
του Παρθενώνα και σπαράγµατα άλλων µνηµείων. Το «Μέντωρ» βυθίστηκε το 1804 έξω από το λιµάνι του Αβλέµονα των
Κυθήρων σε βάθος 20 µέτρων. Η έρευνα αποκάλυψε µεγάλο τµήµα από το σκαρί του πλοίου.
Η Ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο
Το 1988, το Ι.ΕΝ.Α.Ε. σε συνεργασία µε τη Νοµαρχία Χίου και στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράµµατος υποβρύχιας
αρχαιολογίας, οργάνωσε έρευνα για τον εντοπισµό του ναυαγίου της ναυαρχίδας του οθωµανικού στόλου, επικεφαλής του
οποίου ήταν ο Καρά Αλή. Το πλοίο αυτό είχε βυθιστεί από τον µπουρλοτιέρη Κωνσταντίνο Κανάρη την νύκτα µεταξύ 6 και 7
Ιουνίου 1822. Το ναυάγιο εντοπίστηκε και ανελκύστηκαν µερικά σκεύη του πλοίου.

Για το έτος 2007 το Ι.ΕΝ.Α.Ε. θα επικεντρώσει τις προσπάθειες του σε τρεις κύριους τοµείς µε τις παρακάτω συγκεκριµένες
δράσεις:
• Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στον Αργολικό κόλπο µε σκοπό την τεκµηρίωση και µελέτη ήδη εντοπισµένων
αρχαίων ναυαγίων.
• Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στον Παγασητικό κόλπο µε σκοπό την τεκµηρίωση µελέτη και ανασκαφή ήδη
εντοπισµένων αρχαίων ναυαγίων.
• Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στη νότιες ακτές τις Σαλαµίνας µε σκοπό τον εντοπισµό, την καταγραφή και τη
µελέτη αρχαίων ναυαγίων.
• Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στη ακτές του Νότιου Ευβοϊκού µε σκοπό τον εντοπισµό, την καταγραφή και τη
µελέτη αρχαίων ναυαγίων.
Από το 1989 το Ι.ΕΝ.Α.Ε. εκδίδει στα Ελληνικά και στα Αγγλικά το περιοδικό ΕΝΑΛΙΑ, το µοναδικό εξειδικευµένο περιοδικό για
την υποβρύχια και ναυτική αρχαιολογία που εκδίδεται στην Ελλάδα και ένα από τα ελάχιστα στον κόσµο. Στο περιοδικό
ΕΝΑΛΙΑ υπάρχει πάντα θέση για όλους τους Έλληνες επιστήµονες προκειµένου να δηµοσιεύσουν πρωτότυπα άρθρα τους. Από
το 1989 έως το 2002 έχουν εκδοθεί 9 τεύχη του επιστηµονικού περιοδικού ΕΝΑΛΙΑ στην Ελληνική γλώσσα και 5 τεύχη
ΕΝΑΛΙΑ ANNUAL στην Αγγλική γλώσσα.
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε Φίλος του Ινστιτούτου θα πρέπει να συµβάλετε τουλάχιστον Ευρώ 20 υπέρ των σκοπών του
Ινστιτούτου. Με την εισφορά σας θα παραλάβετε και έναν τόµο της έκδοσης ΕΝΑΛΙΑ της αρέσκειας σας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.ienae.gr
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr
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2) Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Π.Ε.Π.)
Εντός του Ιουνίου προβλέπεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση των εµπορικών επιχειρήσεων και των
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (εξαιρουµένων των τουριστικών επιχειρήσεων) από το Γ’ ΚΠΣ σύµφωνα µε τις
τελευταίες δηλώσεις του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµίας Χρήστου Φώλια.
Με βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία της αναµενόµενης προκήρυξης, τα ο ποσοστό της επιδότησης διακρίνεται ανάλογα µε την
Ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση από 50% έως 60%.
Επίσης επιλέξιµες θα θεωρούνται επιχειρήσεις που:
• απασχολούν 0-49 άτοµα (µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας το έτος 2006)
• έχουν συµπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάµηνες και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις
• ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυµαίνεται από 30.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ για τη
Ζώνη Α και Β΄ και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ΄ (τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον
υπολογισµό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις 12µηνες διαχειριστικές χρήσεις ή εφόσον δεν
υπάρχουν, τις δύο τελευταίες πλήρεις και κλεισµένες διαχειριστικές χρήσεις).
• η ίδια συµµετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού
της υποβαλλόµενης επενδυτικής πρότασης
• το 50% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας να προέρχεται από επιλέξιµη δραστηριότητα.
Τα επενδυτικά σχέδια µπορεί να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για την Ζώνη Α και Β και από 20.000 έως 150.000 ευρώ
για την Ζώνη Γ και η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης 8 µήνες µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.
Οι ενέργειες που χρηµατοδοτούνται είναι:
• ∆ιαµόρφωση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
• Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επένδυσης
• Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
• Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
• Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών είναι:
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις: εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων.
2. Εξοπλισµός: προµήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισµού, απαραίτητου για την υλοποίηση της
επένδυσης
3. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
4. Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της µονάδας
5. Συστήµατα αυτοµατοποίησης
6. ∆ικαιώµατα Τεχνογνωσίας: οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του
συνολικού επιχορηγούµενου προϋπολογισµού της υποβαλλόµενης πρότασης.
7. Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας
8. ∆απάνες προώθησης
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην κατάθεση προτάσεων για
επιχορήγηση από αντίστοιχα προγράµµατα, µε ποσοστά επιτυχίας έως και 100%, είναι σε θέση να σταθεί δίπλα στον
επενδυτή, από την αρχική αξιολόγηση και διαµόρφωση της πρότασης, έως την τελική εκταµίευση της επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες του συγκεκριµένου προσχεδίου δείτε την περίληψη του.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνoι επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
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3) Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα µη διασυνδεδεµένα
νησιά: Ανακοινώθηκε η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
Ανακοινώθηκε η αναµενόµενη, εδώ και µήνες, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αδειοδότηση µονάδων Φ/Β
συστηµάτων στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Η περίοδος υποβολής για τις αιτήσεις στην Κρήτη ορίζεται από 2.7.2007 έως
και 31.8.2007, ενώ για τα υπόλοιπα µη διασυνδεδεµένα νησιά από 1.8.2007 έως και 28.9.2007.
Με την εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ, µεταξύ άλλων, εάν το ενδιαφέρον ξεπεράσει το περιθώριο ισχύος που δίνεται για κάθε
νησί, επιµερίζεται η ισχύς στους αιτούντες, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίδεται πρακτικά προτεραιότητα στις αιτήσεις ΦΒ
πάρκων µικρής ισχύος.
Σηµειώνεται ότι λόγω των πολυάριθµων αιτήσεων για άδειες και εξαιρέσεις αδειών που έχουν ήδη κατατεθεί τους τελευταίους
µήνες στην Ηπειρωτική Ελλάδα και καθώς οι αιτήσεις στις περισσότερες περιοχές υπερβαίνουν κατά πολύ την προβλεπόµενη
ισχύ, πολλοί υποψήφιοι επενδυτές που δεν εξασφάλισαν καλή σειρά προτεραιότητας, έχουν µία ακόµη ευκαιρία, εφόσον
φυσικά διαθέτουν ή µπορούν να αποκτήσουν κατάλληλο αγροτεµάχιο σε κάποιο από τα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Βάσει
λοιπόν της απόφασης της ΡΑΕ υπ. αριθµ. 96/2007 προκύπτουν τα εξής:








Η πρόσκληση δεν περιλαµβάνει όλα τα νησιά όπως Ιόνια, Σποράδες, Εύβοια, Θάσος, Σαµοθράκη, Κύθηρα κλπ. Για τα
νησιά που δεν περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη πρόσκληση, θα υπάρξει αργότερα άλλη ξεχωριστή πρόσκληση.
Κατά την αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων, δεν θα λαµβάνεται υπόψη ο ειδικότερος χρόνος υποβολής κάθε
αίτησης.
Για την Κρήτη, το περιθώριο για φωτοβολταϊκούς σταθµούς επιµερίζεται ισόποσα στους τέσσερις νοµούς της. Στη
περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νοµό δεν καλύπτεται, αυτό µεταφέρεται και διατίθεται ισοµερώς στους
λοιπούς νοµούς.
Εφαρµόζεται µεθοδολογία επιµερισµού της ισχύος. Σύµφωνα µε την σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 96/2007
απόφασή της ΡΑΕ, υπολογίζεται το «µέτρο επιµερισµού» ως το πηλίκο του συνολικού περιθωρίου προς τον αριθµό
των αιτήσεων. Οι αιτήσεις των οποίων η ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται
πλήρως, ενώ στις αιτήσεις των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ’ αρχάς, ισχύς ίση
µε το µέτρο επιµερισµού και εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού, για την εναποµείνασα
ισχύ του περιθωρίου. Από την εφαρµογή της µεθοδολογίας θα πρέπει να διατίθεται σε µικρούς φωτοβολταϊκούς
σταθµούς (ισχύος έως 20 kWp), συνολικά, ισχύς ίση µε 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου και αν αυτό δεν
ικανοποιείται, η ισχύς που αποµένει για την κάλυψη του ποσοστού του 10% διατίθεται σε επόµενη πρόσκληση.
Τα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
Περιθώριο
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ Φωτοβολταϊκών
ΝΗΣΙΩΝ
σταθµών (kW)
20,61

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

42,31

∆ΗΛΟΣ

0,00

175,41

ΣΥΡΟΣ

1.820,78

ΑΝΑΦΗ

0,00

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

277,00

∆ΟΝΟΥΣΑ

22,56

ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ

26,64

ΘΗΡΑ

1.992,81

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΟΘΩΝΟΙ

14,61

ΝΑΞΟΣ

1.562,60

41,14

ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

26,18

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

11,22

ΣΙΚΙΝΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

605,19

ΙΟΣ

ΚΑΣΟΣ

64,27

ΦΟΛΕΓΑΝ∆ΡΟΣ

ΚΥΘΝΟΣ

56,57

ΣΑΜΟΣ

4.442,58

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

1.139,45

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

127,17

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

ΙΚΑΡΙΑ

ΚΩΣ

30,75
1.580,80

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

2.174,98

ΠΑΡΟΣ

508,19

ΦΟΥΡΝΟΙ
ΘΥΜΑΙΝΑ

22,44
265,55
63,58
2.717,63
58,84
5,60

608,13

ΠΑΤΜΟΣ

287,80

ΤΕΛΕΝ∆ΟΣ

6,40

ΣΕΡΙΦΟΣ

343,72

ΨΕΡΙΜΟΣ

6,40

ΣΙΦΝΟΣ

246,10

ΓΥΑΛΙ

6,40

ΣΚΥΡΟΣ

275,67

ΣΥΜΗ

567,66

ΛΕΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

43,76

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

ΘΗΡΑΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

Περιθώριο
Φωτοβολταϊκών
σταθµών (kW)

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ

ΑΜΟΡΓΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ
∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ

ΝΙΣΥΡΟΣ

83,22

ΤΗΛΟΣ

57,61

ΛΕΙΨΟΙ

51,21

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΧΙΟΣ
ΟΙΝΟΥΣΕΣ

3.841,76
54,99
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ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

ΛΕΣΒΟΣ

5.511,36

ΨΑΡΑ

ΛΗΜΝΟΣ

1.187,51

ΡΟ∆ΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ

105,12

ΧΑΛΚΗ

25,67

ΜΗΛΟΣ

661,31

ΚΡΗΤΗ

52.499,02

ΚΙΜΩΛΟΣ

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ

31,43
12.808,89

48,13

Σύνολο:

99.257

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 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563807 κιν. 6940 822912 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) Ανάπτυξη Γυναικείας Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας. Αναµένεται σύντοµα η
προκήρυξη του σχετικού προγράµµατος.
100%
κρατική ενίσχυση επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, για επιχειρηµατικά σχέδια έως 40.000 Ευρώ
προβλέπεται στο αναµενόµενο πρόγραµµα του ΕΟΜΜΕΧ για την
Ανάπτυξη
Γυναικείας Απασχόλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
Οι δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται σε γυναίκες επιχειρηµατίες που επιχειρούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στα
πλαίσια των υφιστάµενων ατοµικών επιχειρήσεων, Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Συνεταιρισµών
και λοιπών νοµικών προσώπων.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν γυναίκες επιχειρηµατίες που:
•
∆ραστηριοποιούνται στις επιλέξιµες Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική
Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νότιο Αιγαίο και Βόρειο Αιγαίο)
•
Είτε ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, είτε στο πλαίσιο των υφιστάµενων Πολύ Μικρών ή Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων (ατοµικές ή εταιρείες µε νοµική µορφή Οµόρρυθµης, Ετερόρρυθµης, ΕΠΕ, Ανώνυµης ή
Συνεταιρισµού) δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, εµπορίου, υπηρεσιών, τουρισµού και
µεταφορών.
•
Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους τουλάχιστον µέχρι το προηγούµενο έτος από την ηµεροµηνία προκήρυξης
•
∆εν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
•
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες.
•
Τηρούν βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•
Είναι εγγεγραµµένες στο αρµόδιο επιµελητήριο.
•
Η διοίκηση/διαχείριση ασκείται αποδεδειγµένα ή/και σύµφωνα µε το καταστατικό από γυναίκα/γυναίκες.
•
Σε περίπτωση εταιρείας η γυναίκα/γυναίκες κατέχει τουλάχιστον το 50% του εταιρικού κεφαλαίου.
•
Πληροί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισµός 1998/2006 (κανόνας de minimis) όπως εκάστοτε ισχύει.
Το ανώτατο όριο επιχορήγησης ανά για τις επιλέξιµες δράσεις του προγράµµατος είναι:
•
Λήψη συµβουλευτικών υπηρεσιών έως 8.000/επιχείρηση
•
Συµµετοχή σε ένα θεµατικό κύκλο (workshops). Έως 1.500/γυναίκα.
•
Συµµετοχή σε επιχειρηµατικές αποστολές έως 2.000/γυναίκα
•
Συµµετοχή σε συνέδριο έως 2.000/συνέδριο
•
Συµµετοχή σε εκθέσεις έως 6.000/επιχείρηση
•
Εκστρατείες διαφήµισης και προβολής µικρής κλίµακας έως 8.000/επιχείρηση
•
Προµήθεια εξοπλισµού µηχανοργάνωσης κτλ. και λογισµικού έως 15.000/επιχείρηση
Τα ανώτατα όρια χρηµατοδότησης είναι:
•
έως 40.000 Ευρώ εάν πρόκειται για γυναικείο συνεταιρισµό.
•
Έως το 30% του µέσου όρου του Κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, διετίας, έτους για επιχειρήσεις που
έχουν λειτουργούν πάνω από 3,2 ή 1 έτος αντίστοιχα. Σε περίπτωση που η επιλέξιµη επιχείρηση δεν έχει κλείσει µια
πλήρη οικονοµική χρήση, τότε υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών των µηνών λειτουργίας σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
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•
•
•
•

Σε κάθε περίπτωση το κατώτατο όριο ορίζεται στις 5.000 Ευρώ
4.Στην περίπτωση κατά την οποία συµµετέχουν στο εταιρικό /µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περισσότερες από µία
γυναίκες, τότε το κατώτατο όριο θα είναι το γινόµενο του αριθµού των γυναικών επί το ποσό των 5.000 Ευρώ.
Στην περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, τότε το κατώτατο όριο θα υπολογίζεται ως το γινόµενο του αριθµού
των απασχολούµενων επί το ποσό των 2.000 Ευρώ προστιθέµενο στο κατώτατο όριο της προηγούµενης περίπτωσης.
Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη κρατική ενίσχυση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 40.000 Ευρώ

Για την χρηµατοδότηση πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωµένος φάκελος στον ΕΟΜΜΕΧ, που θα περιλαµβάνει την αίτησης
υποβολής, Επιχειρηµατικό σχέδιο, Προσφορές προµηθευτών και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (http://www.atlantisresearch.gr) διαθέτοντας µεγάλη εµπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων
επιχειρηµατικών σχεδίων, έχει έως 100% επιτυχία στην υποβολή φακέλων παρόµοιων προγραµµάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη του προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr
• ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
• Μαριάνθη Μουτζούκη , Τηλ. 2310 531000 εσωτ 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
• Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

5) Ανακοινώθηκε η 2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης
και Επικοινωνίας στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο
Με το 7ο ΠΠ, οι ερευνητικές δραστηριότητες για τις ΤΠΕ θα καλύψουν στρατηγικές προτεραιότητες σε πεδία όπου η
ευρωπαϊκή βιοµηχανία και τεχνολογία κατέχει ηγετικές θέσεις, όπως δίκτυα επικοινωνίας, ενσωµατωµένα συστήµατα
πληροφορικής, νανοηλεκτρονική και τεχνολογίες οπτικοακουστικού περιεχοµένου.
Η δεύτερη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το συγκεκριµένο τοµέα ανακοινώθηκε στις 12/6/2007. Ο προϋπολογισµός
είναι 477 εκ. € ενώ η προθεσµία υποβολής πρότασης ορίστηκε για τις 9/10/2007.
Παρακάτω παραθέτουµε τις Προκλήσεις στις οποίες απευθύνεται η 2η Πρόσκληση ΤΠΕ:
Πρόκληση 1: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδοµών των δικτύων και των υπηρεσιών.
"Ταυτότητα" Πρόσκλησης
6. Νέες Εφαρµογές και Πειραµατικές Εγκαταστάσεις
ICT-2007.1.6
Πρόκληση 3: Εξαρτήµατα, Συστήµατα, Μηχανική
5. Φωτονικά / Οπτικά Εξαρτήµατα
ICT-2007.3.5
6. "Μίκρο" και "Νάνο" συστήµατα
ICT-2007.3.6
7. ∆ικτυωµένα Ενσωµατωµένα Συστήµατα και ∆ικτυωµένα Συστήµατα Ελέγχου
ICT-2007.3.7
Πρόκληση 5: Προς ∆ιαρκή και Προσωπική Φροντίδα Υγείας
3. Ψηφιακός "Φυσιολογικός" Άνθρωπος
ICT-2007.5.3
Πρόκληση 6: Τεχνολογίες Πληροφορικής για την Φορητότητα, την Περιβαντολλογική Σταθερότητα και την Επάρκεια
της Ενέργειας
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής για "Συνεργαζόµενα" συστήµατα
ICT-2007.6.2
3. Τεχνολογίες Πληροφορικής για την ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος και την Επάρκεια της
ICT-2007.6.3
Ενέργειας
Πρόκληση 7: Τεχνολογίες Πληροφορικής για Ανεξάρτητο Τρόπο Ζωής και Κοινωνική Ένταξη
2. Εύκολα προσβάσιµες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Κοινωνική Ένταξη
ICT-2007.7.2
Περισσότερες πληροφορίες: FP7-ICT-2007-2
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 2106563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Aγγελος 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
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6) Υποστήριξη Πολιτιστικών Ενεργειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω του
Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013.
Τον Ιούλιο αναµένεται να ανακοινωθεί η δεύτερη πρόσκληση του Προγράµµατος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007 – 2013. Η παρούσα
πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση ενός ενιαίου
πολυετούς προγράµµατος για τις κοινοτικές ενέργειες στον τοµέα του πολιτισµού για την περίοδο 2007 - 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την περίληψη της πρώτης πρόσκλησης του προγράµµατος ή επισκεφθείτε το site
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html.
Υπεύθυνος επικοινωνίας Γραφείου Θεσ/νίκης:
• Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 - 531000 Εσωτ. 113, email: keratidis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
• Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210-6563800, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

7) ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σε γενικές γραµµές, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) από τις εταιρείες
µακροπρόθεσµα θα ενισχύσει τη διαφάνεια των οικονοµικών στοιχείων και την πληροφόρηση που θα αντλείται από τις
εποπτικές αρχές, τις τράπεζες, τους επενδυτές και όλους όσους ενδιαφέρονται για τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών,
αυξάνοντας το επίπεδο εµπιστοσύνης τους στις πληροφορίες που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι οικονοµικές
καταστάσεις συντάσσονται µε στόχο την απεικόνιση της πραγµατικής χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας και όχι τον
προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης.
Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. βελτιώνει και αναπτύσσει την επικοινωνία µεταξύ των διοικήσεών των εταιρειών των µετόχων και
των υποψήφιων επενδυτών, διευρύνοντας παράλληλα το έδαφος για πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου (π.χ. εξεύρεση
επενδυτών, απόκτηση δανειακών κεφαλαίων µέσω τραπεζών, µε ανταγωνιστικό κόστος).
Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή τους είναι τα εξής:
 Η απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στην τρέχουσα αξία τους και όχι στην ιστορική τους αξία.
 η δυνατότητα κεφαλαιοποίησης και απόσβεσης σε περισσότερα έτη (µε ανώτατο όριο τα 20) και για έξοδα διαφήµισης,
τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης
 η δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των άυλων παγίων στην εύλογη αξία τους, µε
αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσης
 τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν µέρος του κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που
αφορούν, και δεν αποτελούν άυλο πάγιο ξεχωριστό.
 Ο υπολογισµός των αποσβέσεων µε βάση την ωφέλιµη ζωή των παγίων και όχι µε βάση σταθερούς συντελεστές.
 Η Ενοποίηση όλων των εταιριών οι οποίες πληρούν τον ορισµό συνδεδεµένης επιχείρησης ανεξάρτητα εάν έχουν
διαφορετικό αντικείµενο δραστηριότητας.
 Η διάκριση των µισθώσεων σε χρηµατοδοτικές και σε λειτουργικές µε αποτέλεσµα οι χρηµατοδοτικές (leasing) να
καταχωρούνται, για τον µεν µισθωτή ως αγορασθέντα πάγια, για τον δε εκµισθωτή ως πώληση παγίων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πιθανόν να συµφέρει σε αρκετές περιπτώσεις η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων της
επιχείρησής σας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για λόγους καλύτερης αποτύπωσης της εταιρείας σας απέναντι σε
στρατηγικούς συνεργάτες του εξωτερικού, στις τράπεζες για λήψη νέων πιστώσεων, καθώς και για την είσοδο σε
χρηµατιστηριακές αγορές όπως η Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά Υψηλού Κινδύνου, η AIM, η PLUS κ.ά. Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., µε τη βοήθεια συνεργαζόµενων εταιρειών σε όλη την Ελλάδα, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην
παραπάνω διαδικασία.
Άγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, e-mail: amanglis@atlantisresearch.gr

8) Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόµο
3299/04 µε νέες µεγάλες επιτυχίες της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Ολοκληρώνεται εντός του Ιουνίου η αξιολόγηση των προτάσεων που µαζικά υποβλήθηκαν το φθινόπωρο του 2006 στα
πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. Η ΑΤΑΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζοντας τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας,
έχει 12 νέες µεγάλες επιτυχίες συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού 88.300.000 Ευρώ όπως:
•
Ένα πολυετές επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης λογισµικού ύψους 7.000.000 Ευρώ
•
Ένα ειδικό επιχειρηµατικό σχέδιο στα ευρυζωνικά δίκτυα ύψους 27.300.000 Ευρώ
•
Ένα επιχειρηµατικό σχέδιο µεταποίησης ύψους 1.200.000 Ευρώ
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•
•
•

∆ύο επιχειρηµατικά σχέδια τουρισµού ύψους 35.000.000 Ευρώ
Πέντε επιχειρηµατικά σχέδια ανάπτυξης εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) ύψους 10.800.000 Ευρώ
∆ύο ειδικά επιχειρηµατικά σχέδια ανάπτυξης λογισµικού ύψους 7.000.000 Ευρώ

Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων που υπολείπονται αναµένεται και η ενεργοποίηση του νέου τροποποιηµένου
αναπτυξιακού νόµου, µε την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που θα ορίζουν τα επιπλέον
ποσοστά ενίσχυσης που θα δίνονται για επενδύσεις που θα πραγµατοποιούν µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις
επιλέξιµες δαπάνες ανά είδος επενδυτικού σχεδίου.
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.
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 3299/04.
• Για 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. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Ευάγγελος Κουέλης, Τηλ. 210 6563805, κιν. 6947 424137, email: kouelis@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr
- ∆ηµήτρης ∆ίτσικας Τηλ. 2310 531000, εσωτ, 112 , email: ditsikas@atlantisresearch.gr
- Γρηγόρης Καλαµακίδης Τηλ 2310 531000 εσωτ. 107, email: kalamakidis@atlantisresearch.gr

9) Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στην ΡΑΕ για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, σε εφαρµογή του νέου κανονισµού αδειών, µε
ιδιαίτερα µεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλε στον κύκλο αυτόν (1 – 11 Ιουνίου 2007) συνολικά 13 αιτήσεις για
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα συνολικής ισχύος 14,7 MW.
To ενδιαφέρον των επενδυτών στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ήταν τόσο µεγάλο ώστε την τελευταία ηµέρα (11 Ιουνίου
2007) της προθεσµίας υποβολής υπήρχε µεγάλη ουρά αναµονής έξω από τα γραφεία της ΡΑΕ.
Κατόπιν αυτού του ενδιαφέροντος, αναµένεται να υπερκαλυφθεί το περιθώριο ισχύος για τις περισσότερες από τις
περιφέρειες της Ελλάδας, για τις κατηγορίες ισχύος άνω των 150KW, όπως αυτό ανακοινώθηκε στο πρόγραµµα ανάπτυξης
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φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (www.rae.gr). Σε αυτήν την περίπτωση και σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νέου κανονισµού
αδειών παραγωγής, διενεργείται συγκριτική αξιολόγηση. Η συγκριτική αξιολόγηση διενεργείται σύµφωνα µε τον οδηγό
αξιολόγησης αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Ιούλιος 2001) αλλά και σύµφωνα µε την πρόσφατη
απόφαση της ΡΑΕ (www.rae.gr) αριθµός 104/2007 που κοινοποιήθηκε την 1/6/2007 και αφορά την Μεθοδολογία
Αξιολόγησης Αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από Φωτοβολταϊκούς Σταθµούς.
Σύµφωνα µε την τελευταία απόφαση της ΡΑΕ, λαµβάνονται υπόψη µόνο 2 κριτήρια κατά την συγκριτική αξιολόγηση των
ΦΒ σταθµών. Για το πρώτο κριτήριο, της απόδοσης του έργου, πολύ ελαφρό προβάδισµα έχουν οι ΦΒ σταθµοί που κάνουν
χρήση συστήµατος παρακολούθησης του ήλιου (tracker) 2 αξόνων από τα συστήµατα µε 1 άξονα και τα συστήµατα ενός
άξονα έχουν ελαφρό προβάδισµα από τα ΦΒ πάρκα µε σταθερά πάνελ. Για το δεύτερο κριτήριο, αυτό της ωριµότητας του
έργου, λαµβάνονται υπόψη οι γνωµοδοτήσεις των περιφερειακών υπηρεσιών που απαιτούνται κατά την έγκριση της
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σύµφωνα µε τον ορισµό των ισοδύναµων έργων της απόφασης, όλα τα έργα της κατηγορίας 150 KW έως 2 MW είναι
ισοδύναµα. Για τα έργα πάνω από 2 MW, για να µην είναι δύο έργα ισοδύναµα, θα πρέπει το ένα να έχει σύστηµα tracker 2
αξόνων και 6 περιφερειακές γνωµοδοτήσεις, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποτελείται από σταθερά πάνελ και να µην έχει ούτε
µία περιφερειακή γνωµοδότηση. Σύµφωνα µε την απόφαση, το περιθώριο ισχύος της κάθε περιφέρειας θα κατανεµηθεί
στα ισοδύναµα έργα ανάλογα µε την αιτούµενη ισχύ του κάθε έργου.
Με βάση τα παραπάνω το εύλογο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι όλα τα έργα της ίδιας κατηγορίας για κάθε
περιφέρεια, εφόσον πάρουν µια κατ’ αρχήν θετική γνωµοδότηση, θα µοιραστούν την διατιθεµένη ισχύ.
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 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Ντρίβας Τηλ. 210 6563807 κιν. 6940 822912 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

10) Ολοκληρώνεται την 29/6 το πρόγραµµα ενίσχυσης ΜΜΕ στη µεταποίηση, τον
τουρισµό και τον τριτογενή τοµέα µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II για τους
δήµους Περάµατος, Κοµοτηνής και Ηρακλείου
Ολοκληρώνεται την 29/6/2007 το 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.
To πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για να υλοποιήσουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισµό
της παραγωγικής διαδικασίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της καινοτοµίας, τη χρήση παραγωγικών
µεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Ενισχύονται οι υφιστάµενες και οι υπό ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και
του τριτογενή τοµέα (για τον ∆ήµο Ηρακλείου και οι επιχειρήσεις τουρισµού) µε:
• µέσο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού τριετίας από 20.000 € - 10.000.000 €
• 0 - 50 εργαζόµενους
Οι επιλέξιµες επιχειρήσεις θα οριστούν µε βάση συγκεκριµένους Κωδικούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας (βάσει κωδικών
ΣΤΑΚΟ∆ 2003).
Χρηµατοδοτείται το 50% του προϋπολογισµού για επενδυτικά σχέδια ύψους 10.000 έως 200.000 Ευρώ, µε ελάχιστη ίδια
συµµετοχή 25%.
Οι σχεδιαζόµενες ενέργειες προς ενίσχυση θα είναι:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης
Εξορθολογισµός, διαφοροποίηση, εκσυγχρονισµός διαδικασιών παραγωγής, λειτουργίας και διοίκησης της
επιχείρησης
Μετεγκατάσταση µεταποιητικών µονάδων
Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας
Κατασκευή πρωτοτύπου εφεύρεσης
∆ηµιουργία εργαστηρίου εφαρµοσµένης βιοµηχανικής έρευνας
Ανάπτυξη καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία
Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων
Ενσωµάτωση αποτελεσµάτων έρευνας στην παραγωγή

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"
1. Εκσυγχρονισµός κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυµάτων
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών µορφών τουρισµού, INFOKIOSK, πολυµέσα κ.λπ.)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ"
1. ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης
2. Εξορθολογισµός, εκσυγχρονισµός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
3. Εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών
4. Ανάπτυξη καινοτοµιών (πολυµέσα, INFOKIOSK, εφαρµογή αποτελεσµάτων έρευνας κ.λπ.)
5. Ανάπτυξη προϊόντων και εφαρµογών πληροφορικής
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην περίληψη για το Πέραµα, περίληψη για την Κοµοτηνή και την περίληψη
για το Ηράκλειο
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Μαριάνθη Μουτζούκη, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 131, email: moutzouki@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας Γραφείου Αθηνών:
- Λιάνα Πανδρακλάκη, Τηλ. 210 6563806, κιν. 6947 001994, email: pandraklaki@atlantisresearch.gr

11) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες
∆ηµοπρασιών σε Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ, σε συνεργασία µε την οικονοµική εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ, την εταιρεία Partnerships for Finance and Development
(PFD) και την Παγκόσµια Τράπεζα, σας παρέχει την ευκαιρία πρόσβασης σε δεκάδες χιλιάδες κρατικές ή επιχειρηµατικές
ευκαιρίες δηµοπρασιών σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω του καταλόγου προµηθειών και προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη
βάση δεδοµένων dgMarket (www.dgmarket.gr). Ο κατάλογος είναι διαµορφωµένος ανά τοµέα, χώρα πραγµατοποίησης και
αλφαβητικά, και περιλαµβάνει προκηρύξεις δηµοπρασιών της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank Group), Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (EC), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Eπενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), και
άλλων εθνικών και διεθνών οργανισµών. Παρέχεται η δυνατότητα προηγµένης αναζήτησης µέσω λέξεων κλειδιών και άλλων
κριτηρίων, καθώς και άµεσης ειδοποίησης µέσω email για όλες τις νέες προκηρύξεις που ταιριάζουν µε τα κριτήρια που έχετε
θέσει.
Επιπλέον, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ και οι συνεργαζόµενες εταιρείες είναι σε θέση να σας υποστηρίξουν στη διαµόρφωση κατάλληλων
συνεργασιών και στη συγγραφή προσφοράς που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προκήρυξης που σας
ενδιαφέρει, καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης της προσφοράς µέχρι την επιτυχή ανάθεση του έργου.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, e-mail : keratidis@atlantisresearch.gr

12) Online το Self Assessment Tool του GATE2START ολοκληρώνει το πακέτο εργαλείων
του έργου
Online
βρίσκεται
το
Εργαλείο
Αυτοαξιολόγησης
(Self-Assessment
http://213.140.130.189/gate2start. Το διαδικτυακό εργαλείο έχει ως στόχο:

Tool

-

SAT)

του

Gate2Start,

α) να διευκολύνει τους ερευνητές να αξιολογήσουν την τοποθέτηση της ιδέας τους στην «κλίµακα της προοπτικής καινοτοµίας
/ αγοράς» και
β) να βοηθήσει τους ερευνητές να αποφασίσουν πως να βελτιώσουν αυτή τη θέση.

10

To SAT
•
•
•

είναι δοµηµένο γύρω από 3 βασικά θέµατα:
Τεχνολογία
Αγορά
Θέµατα επιχειρήσεων

Για κάθε ένα από αυτά τα θέµατα έχουν δηµιουργηθεί ερωτήσεις βάσει των οποίων αξιολογεί ο ερευνητής της ιδέα του. Στη
συνέχεια γίνεται επεξεργασία των απαντήσεων βάσει ενός πίνακα βαθµολογίας. Κύριος σκοπός του SAT δεν είναι να καταλήξει
σε µία τελική κρίση σχετικά µε την ιδέα εφαρµοσµένης έρευνας αλλά να προσδιορίσει το βαθµό ωριµότητας αυτής σε θέµατα
όχι µόνο τεχνολογίας αλλά κυρίως αγοράς και επιχειρήσεων. Το εργαλείο υποδεικνύει τοµείς που πρέπει να µελετηθούν
περαιτέρω ώστε η ερευνητική ιδέα να έχει µία σηµαντική εµπορική και επιχειρηµατική βάση και συνεπώς µεγαλύτερες
πιθανότητες επιτυχηµένης εισόδου και παραµονής στην αγορά.
Το SAT µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του µε σκοπό να δώσει µία εικόνα των δυνάµεων και αδυναµιών µίας ιδέας
εφαρµοσµένης έρευνας. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως βάσει συζήτησης µεταξύ ερευνητών / ερευνητικών οµάδων και
συµβούλων που θα βοηθήσουν στη δηµιουργία µίας βιώσιµης επιχειρηµατικής / εµπορικής πρότασης.
Το SAT έρχεται να ολοκληρώσει το πακέτο εργαλείων που δηµιούργησε το Gate2Start προκειµένου να βοηθήσει ερευνητές µε
ιδέες σε αρχικό στάδιο να τις βελτιώσουν σε θέµατα αγοράς και επιχειρήσεων αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην
αγορά. Τα εργαλεία του Gate2Start µπορούν µεταξύ άλλων να χρησιµοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν σηµαντικά µία ιδέα πριν
την υποβολή της στο FP7, αυξάνοντας τις πιθανότητες χρηµατοδότησής της. Η πρώτη έκδοση των εργαλείων του Gate2Start
περιλαµβάνει συνολικά τα ακόλουθα εργαλεία:
1. "How-to-guide" για την δηµιουργία περίληψης µίας ερευνητικής ιδέας.
2. Checklist: θέµατα που πρέπει να λάβει υπ’ όψιν ο ερευνητής πριν προχωρήσει σε επόµενο στάδιο. Το checklist
χρησιµοποιείται παράλληλα µε το "How-to-guide".
3. Self – Assessment Tool: εργαλείο αυτοαξιολόγησης.
4. Εργαλεία 3ου σταδίου, που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο πετυχηµένων πρωτοβουλιών και έργων και έχουν αποδειχθεί
αξιόπιστα. Τα εργαλεία αυτά χρησιµοποιούνται σε στάδιο µεταγενέστερο από αυτό που στοχεύει το Gate2Start (µετά την
Απόδειξη της Ιδέας - Proof of Concept), ωστόσο µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τα εργαλεία του Gate2Start.
Όλα τα εργαλεία του Gate2Start είναι διαθέσιµα στο http://www.europe-innova.org/Gate2Start.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, e-mail: karakasidou@atlantisresearch.gr

13) Σηµαντική επιτυχία της 1ης Ακαδηµίας i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας που έλαβε χώρα στις 8 Ιουνίου 2007 στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Η Ακαδηµία, που διοργανώθηκε από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και µε την υποστήριξη τοπικών και ευρωπαϊκών φορέων (ΣΕΠΒΕ, URENIO,
THERMI AE, SEERC, Europe Unlimited), κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 80 κορυφαίους ερευνητές,
καινοτόµες επιχειρήσεις, φορείς µεταφοράς τεχνολογίας, ειδικούς της καινοτοµίας και επενδυτές Venture Capital, µε σκοπό
την προώθηση της συνεργασίας και τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων.
Όπως τόνισε και ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κος Γεώργιος Τσιότρας, το i-techpartner
αποτελεί κεντρικό σηµείο σύνδεσης του ερευνητικού έργου της Περιφέρειας µε τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Σύµφωνα µε
τον κ. Τσιότρα: «Το δίκτυο i-techpartner συµπληρώνει άριστα την ήδη σηµαντική επένδυση που πραγµατοποιείται στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε τη δηµιουργία των Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας και της Ζώνης Καινοτοµίας».
Κατά τη διάρκεια της Ακαδηµίας παρουσιάσθηκαν 9 ερευνητικά έργα που αναζητούν συνεργάτες και επενδυτές σε τοπικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 15 προσωπικές συναντήσεις (one2one meetings)
µεταξύ συµµετεχόντων µε σκοπό τη βελτίωση των ερευνητικών προτάσεων, την εξέταση πιθανών συνεργασιών, τη
γενικότερη δικτύωση κλπ.
Επιπρόσθετα, αναλύθηκαν από ειδικούς θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος όπως η εµπορευµατοποίηση και χρηµατοδότηση της
έρευνας (τι ζητάνε οι Venture Capitalists σε Ελλάδα και εξωτερικό, η νέα χρηµατιστηριακή αγορά υψηλού ρίσκου, επενδύσεις
Επιχειρηµατικών Αγγέλων κλπ), θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας (IPR), καθώς και παραδείγµατα ερευνητικών έργων που
κατάφεραν να προσελκύσουν χρηµατοδότηση και να πετύχουν στην αγορά. Μεταξύ των καλεσµένων ειδικών
συµπεριλαµβάνονται ο κος Αµπατζής ∆ιευθυντής Καταθέσεων και Χορηγήσεων του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, ο
κ. Χαριτάκης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΤΑΝΕΟ, ο κος Παπαδόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Attica Ventures, και ο κος
Bahner της Europe Unlimited κ.α. Την εκδήλωση χαιρέτισαν: ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
κος Τσιότρας, εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου κου Παπαγεωργόπουλου, εκπρόσωπος του ευρωβουλευτή κου Βακάλη καθώς και ο
κος Τζήκας πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ.
Σε ένα πολύ σηµαντικό επόµενο στάδιο επιλεγµένοι συµµετέχοντες θα προσκαλεστούν σε κλειστά τοµεακά Forum, ώστε να
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έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα συµµετέχουν στο ετήσιο Summit του
έργου, προκειµένου να προσελκύσουν επενδυτές Venture Capital, εταιρικούς επενδυτές κλπ.
Οι παρουσιάσεις της Ακαδηµίας καθώς και στιγµιότυπα από την εκδήλωση είναι διαθέσιµα στο portal του έργου
http://www.i-techpartner.eu, µέσω του οποίου µπορούν να συνεχίσουν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον ερευνητές από
επιχειρήσεις και δηµόσιους οργανισµούς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τις επερχόµενες δράσεις του αναζητώντας είτε
συνεργάτες και χρηµατοδότηση για τα ερευνητικά τους έργα είτε συµµετοχή σε ερευνητικά έργα τρίτων.
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
- Κατερίνα Καρακασίδου, τηλ. 2310 531000, εσωτ. 121, e-mail: karakasidou@atlantisresearch.gr

14) «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

15) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
Μετά από 8 χρόνια λειτουργίας, το Reporter.gr έχει καταξιωθεί ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά
µέσα ενηµέρωσης στην Ελλάδα. Στο χώρο της οικονοµικής και χρηµατιστηριακής ενηµέρωσης, το
Reporter.gr διακρίνεται για τις υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που παρέχει στους αναγνώστες του.
Ειδικότερα:
•
Η ροή των ειδήσεων είναι συνεχής και ταυτόχρονη µε τις εξελίξεις της αγοράς.
•
Η ειδησεογραφική κάλυψή του επεκτείνεται και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
•
Με τις υπηρεσίες Reporter Stocks επιτρέπει στον αναγνώστη την παρακολούθηση του Χ.Α. µε τη
χρήση εργαλείων πλοήγησης και αναγνώρισης επενδυτικών ευκαιριών.
•
Eίναι το µόνο χρηµατοοικονοµικό site στην Ελλάδα που διαθέτει και αγγλόφωνη έκδοση.
•
Εκτός από το Χ.Α. καλύπτει ακόµη 24 χρηµατιστήρια των Βαλκανίων, της Ευρώπης και της Αµερικής.
Επιπλέον, η ύλη του Reporter.gr έχει εµπλουτιστεί µε:
•
Τη στήλη «Ανεµοδείκτης» µε σχόλια από την Σοφοκλέους.
•
«Το Σχόλιο της Ηµέρας» πάνω σε θέµατα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής επικαιρότητας από
το δηµοσιογράφο κ. Άγγελο Στάγκο.
•
Την ενότητα «Φορολογία» µε αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων εγκυκλίων και άρθρων.
•
Όλες τις αποφάσεις-ειδήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν
την ελληνική οικονοµία.
•
Τη στήλη «Ατοµικά Συµφέροντα» µε χρήσιµες πληροφορίες για τους καταναλωτές.
Το Reporter.gr έχει πάνω από 180.000 unique users το µήνα. Μεταξύ των εγγεγραµµένων χρηστών του
περιλαµβάνονται οι µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, θεσµικοί επενδυτές καθώς
και εισηγµένες στο Χ.Α. επιχειρήσεις.
www.reporter.gr
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16) ∆ιαφηµιστείτε µέσα από το site και από το ενηµερωτικό της ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. και εκµεταλλευτείτε την υψηλότατη επισκεψιµότητά µας
Εκµεταλλευτείτε τις δυνατότητες προβολής σας στο νέο website της ΑΤΛΑΝΤΙΣ (www.atlantisresearch.gr) και στοχεύστε
στους χρήστες που σας ενδιαφέρουν. Η ποιότητα του περιεχοµένου και η δωρεάν παροχή πληροφοριών από το portal της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ έχουν φέρει στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά (πηγή Alexa.com) την επισκεψιµότητα του www.atlantisresearch.gr
ειδικά για χρήστες που ενδιαφέρονται για χρηµατοδοτικά προγράµµατα, αναπτυξιακό νόµο και φωτοβολταϊκά συστήµατα. Αν
λοιπόν στοχεύετε σε ένα τέτοιο κοινό η καλύτερη επιλογή σας είναι να διαφηµιστείτε online µέσω του
www.atlantisresearch.gr ή µέσω του ενηµερωτικού µας δελτίου. Με περισσότερους από 75.000 αποδέκτες κάθε
δεκαπενθήµερο η προβολή σας στο ενηµερωτικό δελτίο της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί ένα ισχυρό
επιχειρηµατικό εργαλείο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας : Θόδωρος Φωληάς, Τηλ. 2310-531000, εσωτ. 144, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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