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Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των τρέχοντων προγραµµάτων στην ενότητα Περιλήψεις Τρέχοντων Προγραµµάτων.

•

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.

•

Για το ενηµερωτικό της Κύπρου πατήστε εδώ

Μπορείτε να βρείτε τις περιλήψεις των προγραµµάτων που έχουν λήξει στην ενότητα Αρχείο Περιλήψεων Προγραµµάτων.
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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.
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1) Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης Επιχειρήσεων έως και 60% στα Πλαίσια του Αναπτυξιακού
Νόµου για Επενδυτικά Σχέδια που Στοχεύουν στην Αναβάθµιση της Ποιότητας των
Παραγόµενων Προϊόντων ή και Υπηρεσιών.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
του αναπτυξιακού νόµου, έχουν την ευκαιρία επιχορήγησης έως και 60%, για επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην
Αναβάθµιση της Ποιότητας των Παραγόµενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις και τους περιορισµούς.
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Πλέον των συνηθισµένων κριτηρίων όλων των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόµου, τα επενδυτικά σχέδια
πρέπει να πληρούν τα κάτωθι ειδικά κριτήρια:
•
Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα:
o
Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, µέσης ή χαµηλής προτεραιότητας σύµφωνα µε
την γεωργική πολιτική της χώρας.
o
Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων εφόσον επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
•
Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον δευτερογενή τοµέα:
o
Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
o
Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως
καινοτοµικών.
o
Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α΄. Επίσης, η µετεγκατάσταση από άλλες
περιοχές εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
o
Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιοµηχανικό κόστος παραγωγής ανά
µονάδα προϊόντος.
•
Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού:
o ∆ηµιουργία εγκαταστάσεων ειδικών µορφών τουρισµού.
o Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων ή οικιών σε ξενοδοχειακές µονάδες.
o Η δυνατότητα λειτουργίας της µονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής.
o Αναβάθµιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων (*) προκειµένου για επενδύσεις εκσυγχρονισµού
ξενοδοχειακών µονάδων καθώς και σε ανώτερη τάξη προκειµένου για τουριστικές οργανωµένες
κατασκηνώσεις.
•
Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τοµέα παροχής υπηρεσιών.
o Ο χαρακτηρισµός των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας.
o
Ανάπτυξη λογισµικού, ανάπτυξη τεχνολογιών και βιοµηχανικών σχεδίων και εργαστήρια εργαστήρια
εφαρµοσµένης έρευνας.
o Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία.
o Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και στέγες αυτόνοµης διαβίωσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
•
Πρόσθετα ειδικά κριτήρια υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθµιση της
ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων ή και υπηρεσιών
o
Η επίδραση της επένδυσης στην βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων ή / και υπηρεσιών
και στην ανάπτυξη της επιχείρησης.
o
Οι υποδοµές της επιχείρησης που θα συµβάλουν στην βελτίωση – διασφάλιση της ποιότητας όπου
εξετάζονται οι παρακάτω παράµετροι:

Η λειτουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου πριν ή µετά την επένδυση,

Η ύπαρξη διακριτού τµήµατος διασφάλισης ποιότητας και επάρκεια στελέχωσης του,
Η υποβολή των σχετικών επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει πολύ καλή κατανόηση των διατάξεων των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε ο σχεδιασµός της επένδυσης να εµπίπτει στις κείµενες διατάξεις.
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
Η σχετική περίληψη υπαγωγής σχεδίων αναβάθµισης ποιότητας παραγόµενων προϊόντων υπηρεσιών του νόµου που έχει
ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό
κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών αποφάσεων.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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2) Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης: ∆ίδεται Πλέον η Ευκαιρία Χρηµατοδότησης έως
και 55% Πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόµου για Επενδυτικά Σχέδια Ίδρυσης - Εκσυγχρονισµού
Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης αλλά και για Επενδυτικά Σχέδια Παροχής Στέγης
Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης σε άτοµα µε ειδικές Ανάγκες.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 55% ανάλογα µε την περιοχή της
επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης για επενδυτικά σχέδια Κέντρων Αποθεραπείας – Αποκατάστασης.:
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Οι κυριότερες επιλέξιµες και επιχορηγούµενες δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
•
Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι
δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
•
Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αφορούν µόνο κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικών προδιαγραφών και
συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα.
•
Η αγορά γηπέδων, έως 10% της ενισχυόµενης δαπάνης της επένδυσης, αποκλειστικά για µικρές επιχειρήσεις.
•
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η
χρήση.
•
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και
µηχανοργάνωσης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού.
•
Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού, καθώς και των ατόµων που διαβιούν ή
συµµετέχουν στα προγράµµατα αποθεραπείας και αποκατάστασης.
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Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής σχεδίων κέντρων αποθεραπείας αποκατάστασης
που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό
οδηγό κατανόησης των προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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3) Ο Κλάδος της Εξόρυξης – Θραύσης Βιοµηχανικών Ορυκτών και Αδρανών Υλικών, όπως και
η Εξόρυξη και εν γένει Αξιοποίηση Ορυκτών και Λατόµευσης – Αξιοποίησης Μαρµάρων
Παίρνει Νέα Πνοή Μέσω της ∆υνατότητας Χρηµατοδότησης από τον Αναπτυξιακό Νόµο για τα
Επενδυτικά Σχέδια του Κλάδου.
Στο πλαίσιο του νέου Τροποποιηµένου Αναπτυξιακού Νόµου δίνεται επιχορήγηση έως 55% ανάλογα µε την περιοχή της
επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρησης για επενδυτικά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που
συµπεριλαµβάνονται στις επιλέξιµες κατηγορίες.
Αναλυτικότερα το περιεχόµενο των επενδυτικών σχεδίων είναι τα εξής :
•
Εξόρυξης και θραύσης βιοµηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών.
•
Επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιοµηχανικών ορυκτών.
•
Λατόµευσης και αξιοποίησης µαρµάρων υπό την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνουν εξοπλισµό κοπής και επεξεργασίας
•
Μεταλλευτικά επενδυτικά σχέδια
1. την δηµιουργία νέας µονάδας,
2. την επέκταση υπάρχουσας µονάδας,
3. τη διαφοροποίηση της παραγωγής µιας µονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα,
4. τη θεµελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας µονάδας.
Σχέδια δεν ενισχύονται εφόσον δεν ικανοποιούν µία τουλάχιστον από τις ως άνω προϋποθέσεις.
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Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Ν.3299/04, µπορούν να ενισχυθούν εναλλακτικά µε έναν από τους ακόλουθους
τρόπους:
(α) Επιχορήγηση
(δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης
δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου) ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) (κάλυψη από το
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση
καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού).
(β) Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος µη διανεµόµενων κερδών από το σύνολο
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγµατοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, µε το
σχηµατισµό ισόποσου αφορολόγητου αποθεµατικού).
(γ) Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης (κάλυψη από το
∆ηµόσιο, για µια διετία, τµήµατος του µισθολογικού κόστους των δηµιουργούµενων, εντός της πρώτης τριετίας από
την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης).
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Σχετικά µε τους παραπάνω αναφερόµενους εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης, έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
 H περίπτωση της επιχορήγησης και της επιδότησης leasing είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης δεν
διαθέτει όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει.
 H περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης: α) διαθέτει όλα τα
απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει και β) έχει δεδοµένη υψηλή κερδοφορία.
 H περίπτωση της επιδότησης του κόστους απασχόλησης είναι συµφέρουσα όταν ο φορέας της επένδυσης: α) διαθέτει
όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για την επένδυση που προτίθεται να κάνει και β) όταν η επιχείρηση είναι εντάσεως
εργασίας.

Co
ns
ult
in

Για πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις διαβάστε την περίληψη υπαγωγής που έχει ετοιµάσει η ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (http://www.atlantisresearch.gr), η οποία αποτελεί έναν λειτουργικό οδηγό κατανόησης των
προβλέψεων του νόµου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία στην ανάλυση, ετοιµασία, έγκριση και παρακολούθηση
της υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών νόµων, σε όλους τους κλάδους της εθνικής οικονοµίας και σε
όλα τα τµήµατα της επικράτειας για περισσότερο από 15 έτη, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας.
Η επαγγελµατική συνέπεια και ευσυνειδησία των στελεχών της εταιρείας σε συνδυασµό µε την άρτια επιστηµονική
κατάρτισή τους αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σχεδιασµού και της υλοποίησης των
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου.
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Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
- Χρήστος Βαγενάς, 210 6563807, κιν. 6940 822913, e-mail: vagenas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, e-mail: tatlis@atlantisresearch.gr
- Αγγελική Ζιάγγα, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 141, κιν. 6941 668407, e-mail: ziaga@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας γραφείου Κρήτης:
- Ελίνα Βασσάλου, Τηλ. 2810 542700, Κιν. 6944 296741, e-mail: vassalou@atlantisresearch.gr
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4) ∆ες την Ψηφιακά 2007 – Οι Πρωτοετείς φοιτητές µπορούν να αποκτήσουν το δικό τους
φορητό υπολογιστή!
Μέσω του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας δίδεται επιδότηση πρωτοετών φοιτητών και σπουδαστών που πρώτευσαν κατά
τις εισαγωγικές εξετάσεις του έτους 2007 για την απόκτηση προσωπικών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στο ∆ιαδίκτυο.
∆ικαίωµα υποβολής έχουν το 20% των επιτυχόντων µε την µεγαλύτερη βαθµολογία σε κάθε τµήµα ή σχολή της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή συνολικά σε 14.700 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές που εισήχθησαν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
της χώρας µε τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2007.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη φετινή υλοποίηση της δράσης «∆ες την Ψηφιακά», θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και
σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό 3% των
εισακτέων σε κάθε τµήµα ή σχολή. Για λόγους ισότιµης αντιµετώπισης, δικαίωµα συµµετοχής στη δράση «∆ες την
Ψηφιακά» θα έχουν σπουδαστές που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και οι οποίοι εισήχθησαν τόσο µε τις εισαγωγικές
εξετάσεις του 2007, όσο και µε τις προηγούµενες εισαγωγικές εξετάσεις του 2006 που δεν είχαν περιληφθεί στην
προηγούµενη φάση υλοποίησης της δράσης (συνολικά περίπου 5.000 φοιτητές και σπουδαστές, πλέον των 14.700). Οι εν
λόγω σπουδαστές θα ενηµερωθούν σχετικά από τις Γραµµατείες των σχολών ή τµηµάτων τους.
Οι προδιαγραφές των επιδοτούµενων υπολογιστών είναι τεχνολογικά ουδέτερες, ώστε να διασφαλιστεί ο υγιής
ανταγωνισµός. Παρ’ όλα αυτά, για να εξασφαλισθεί ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν σύγχρονα συστήµατα, έχουν τεθεί
ορισµένες ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές. Οι φορητοί προσωπικοί υπολογιστές που θα αποκτήσουν οι φοιτητές από
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οποιοδήποτε κατάστηµα µέσω της δράσης «∆ες την Ψηφιακά», θα πρέπει να έχουν:
• δυνατότητα ασύρµατης ευρυζωνικής σύνδεσης,
• πιστοποίηση CE
• οποιοδήποτε εξελληνισµένο λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου µε γραφικό περιβάλλον εργασίας
Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% της δαπάνης, µε µέγιστο ποσό 500 ευρώ ανά ωφελούµενο.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων : 3/3/2008-17/5/2008
Περισσότερες πληροφορίες: εδώ
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5) Μεταβίβαση εξαιρέσεων σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα από Φυσικά Πρόσωπα
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Σύµφωνα µε την απόφαση 2/2008 της ΡΑΕ (www.rae.gr) δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να µεταβιβάσουν
εξαιρέσεις αδειών παραγωγής φωτοβολταϊκών σε νοµικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα, η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει
στην εξέταση τυχόν αιτηµάτων για µεταβίβαση, σε νοµικά πρόσωπα, εξαιρέσεων οι οποίες εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, υπέρ
φυσικών προσώπων επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν.
3587/2007 (ΦΕΚ Α' 152/10.07.2007), ήτοι για εξαιρέσεις που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν
πριν την 10η Ιουλίου 2007.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Νίκος Τάτλης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 128, κιν. 6948 403466, email: tatlis@atlantisresearch.gr

6) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Από την προηγούµενη δεκαετία ‘90 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους όρους της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», του
κοινωνικού µάρκετινγκ σε σχέση µε τα διάφορα Σήµατα και Συστήµατα Πιστοποίησης, τα οποία σχετίζονται µε τα
προηγούµενα. Έτσι η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ επιθυµεί να ενηµερώσει τις επιχειρήσεις για τις έννοιες αυτές και τον
ρόλο της σε αυτό το πεδίο.
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Ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συµβολή
αντιµετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων. Συγκεκριµένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες
είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόµενες
από τα δεδοµένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν εποµένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους
αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον
πολιτισµό µας (τον σεβασµό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασµό
στο περιβάλλον που κληρονοµήσαµε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).
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Ο συγκεκριµένος όρος πολλές φορές είναι δυνατόν να συγχέεται µε τον όρο «Κοινωνικό Μάρκετινγκ». Και οι δύο όροι
έχουν ως πεδίο αναφοράς περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα. Ωστόσο ο όρος Κοινωνικό Μάρκετινγκ αποτελεί
υποκατηγορία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και πιο συγκεκριµένα είδος πρωτοβουλίας-προγράµµατος Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης µε βασικότερο στόχο την προβολή της κοινωνικής δράσης της επιχείρησης. Η ευρύτερη έννοια της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στοχεύει να διαµορφώσει το κλίµα, στο οποίο οι επιχειρηµατίες θα είναι σεβαστοί όχι µόνον
επειδή παράγουν κέρδη, αλλά και για την σωστή συνεισφορά τους και την ανταπόκρισή τους στις κοινωνικές προκλήσεις
και ευαισθησίες του σήµερα και του αύριο.
Επειδή η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται ως συµπεριφορά των επιχειρήσεων η οποία υπερβαίνει τις νοµικές τους
υποχρεώσεις και υιοθετείται εθελοντικά, προκύπτει η ανάγκη της πιστοποίησης αυτής και κατ’ επέκταση της
αναγνωρισιµότητας, ώστε να επιτυγχάνεται και το Κοινωνικό Μάρκετινγκ.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη διακρίνεται σε «εσωτερική» και «εξωτερική» µε βάση τους εµπλεκόµενους φορείς σε µια
εταιρική κοινωνική δράση. Η εσωτερική εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό των επιχειρήσεων και
αποτελεί τεκµηρίωση ειλικρίνειας για την προέκτασή της και στο εξωτερικό περιβάλλον της. Το πεδίο εφαρµογής της αφορά
στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (πχ την τήρηση του ωραρίου), την πρόνοια για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων, την εκπαίδευσή τους και την ανοιχτή επικοινωνία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις
οφείλουν να αντιµετωπίζουν τα στελέχη τους ως πολίτες µε πολλαπλούς κοινωνικούς ρόλους (πχ γονείς). Ο
επαγγελµατικός ρόλος δεν µπορεί να υποκαταστήσει ή να ακυρώσει τους υπόλοιπους. Η Εξωτερική εταιρική ευθύνη από
την άλλη σχετίζεται µε τον καταναλωτή, τον πελάτη, τον προµηθευτή, τους µετόχους το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Στην κατηγορία της εσωτερικής κοινωνικής ευθύνης έχει προκύψει το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA
8000:2001, το οποίο αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Το SA 8000:2001 έχει ιδιαίτερη εφαρµογή στις
χώρες της Ανατολής. Ωστόσο και στη χώρα µας έχουν ξεκινήσει και πιστοποιούνται εταιρίες µε αυτό το πρότυπο, όπως η
INTRACOM TELECOM και η Ο.Π.Α.Π. ΑΕ.
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Στην κατηγορία της εξωτερικής κοινωνικής ευθύνης τα πρότυπα είναι περισσότερα και πιο διαδεδοµένα. Τα κυριότερα από
αυτά είναι:

ISO 9001:2000 (πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών της επιχείρησης)

ISO 14001:2000 (πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαδικασίας της επιχείρησης και όχι της περιβαλλοντικής της
απόδοσης)

EMAS (πιστοποίηση της επιχείρησης περί δέσµευσης συνεχούς βελτίωσης περιβαλλοντικών επιδόσεων)

Eco-Label (πιστοποίηση των βιοµηχανικών προϊόντων, εξαιρουµένων των τροφίµων και ποτών, ότι στον κύκλο
ζωής τους έχουν λιγότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπλέον πιστοποίηση των τουριστικών
επιχειρήσεων ότι λειτουργούν εφαρµόζοντας συγκεκριµένη περιβαλλοντική πολιτική για τη µείωση των εκποµπών
τους).
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και το τµήµα Management Consulting υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
βελτιώσουν το εταιρικό κοινωνικό προφίλ τους και να εφαρµόσουν κοινωνικό µάρκετινγκ, µέσα από τα περισσότερο
διαδεδοµένα πρότυπα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της «εξωτερικής» κοινωνικής ευθύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε:
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Θεολόγος Λιοτόπουλος M.Sc.E.E., M.B.A., ∆ιευθυντής Τµήµατος Management Consulting, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Σοφία Στεφανίδου, Περιβαλλοντολόγος, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 138, e-mail: stefanidou@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος Μ.Sc., Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
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7) EcoLabel

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιεύει σε τακτά χρονικά διαστήµατα στατιστικά στοιχεία, σχετικά µε το ενδιαφέρον για το
Eco-Label ή αλλιώς το EU-Flower. Έτσι γνωστοποιείται ο αριθµός των επιχειρήσεων ανά κατηγορία προϊόντος σε κάθε
χώρα που φέρουν το Eco-Label.
Τα υφιστάµενα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα και τα γραφήµατα που ακολουθούν.
Πίνακας 1: Επιχειρήσεις που φέρουν το Eco-Label ανά χώρα και κατηγορία προϊόντος
(31 ∆εκεµβρίου 2007)
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Πλυντήρια Πιάτων
Προσωπικοί Η/Υ
Φορητοί Η/Υ
Ψυγεία
Ηλεκτρικές Σκούπες
Πλυντήρια Ρούχων
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Τηλεοράσεις
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Στρώµατα
Υποδήµατα
Σκληρό Υλικό κάλυψης
πατώµατος
Χαρτί Εκτύπωσης
Απορρυπαντικά
Πληντυριών Πιάτων
Εδαφοβελτιωτικά
Χαρτοµάντηλα
Απορρυπαντικά
Πλυντηρίων Ρούχων
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Κατασκηνώσεων
Απορρυπαντικά Πιάτων
Απορρυπαντικά γενικής
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Οι λοιπές χώρες της Ευρώπης που έχουν παραληφθεί από τον παραπάνω πίνακα,

0

2

εµφανίζουν αριθµό επιχειρήσεων

6

µικρότερο της δεκάδας που φέρουν το EU-Flower. Έτσι ενώ, το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη µε EU-Flower είναι
514. Στις χώρες που δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα αντιστοιχούν µόλις 35 επιχειρήσεις δηλαδή µόλις 0,06 % επί του
συνόλου.
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Τα αποτελέσµατα του πίνακα αναλύονται περαιτέρω στα ακόλουθα γραφήµατα.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η Ελλάδα κατέχει την όγδοη θέση στην Ευρώπη µε µόλις 19 πιστοποιηµένες επιχειρήσεις,
ενώ πρώτη είναι η Ιταλία µε 160 πιστοποιηµένες επιχειρήσεις.
Πέραν όµως από τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται και αποδεικνύουν το έµπρακτο ενδιαφέρον των
επιχειρήσεων στο περιβάλλον, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Eco-Label προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα για τον προµηθευτή
και µέσο προβολής όχι µόνο για τον ίδιο αλλά και για τον χρήστη. Για του λόγου το αληθές, παρατίθεται το ακόλουθο
παράδειγµα :

7

>

Μέσα από το εν λόγω παράδειγµα έγινε προβολή της συµβολής του περιβάλλοντος του Ολυµπιακού Χωριού
χρησιµοποιώντας χρώµατα µε σήµανση Eco-label και σαφώς των προµηθευτών που προτιµήθηκαν για αυτό το
χαρακτηριστικό τους.

gS
.A

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ και το Τµήµα Management Consulting διαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία σε συστήµατα
πιστοποίησης είναι σε θέση να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την αναγνωρισιµότητα του
Eco-Label.
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Θεολόγος Λιοτόπουλος M.Sc.E.E., M.B.A., ∆ιευθυντής Τµήµατος Management Consulting, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Σοφία Στεφανίδου, Περιβαλλοντολόγος, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 138, e-mail: stefanidou@atlantisresearch.gr

8) Πανευρωπαϊκό Communications & Mobile Applications Forum (Στοκχόλµη, Σουηδία) –
∆ικτύωση δυναµικών εταιρειών µε κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς του
Tοµέα Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας
Αν είστε δυναµική επιχείρηση στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών Κινητής Τηλεφωνίας και αναζητείτε
χρηµατοδότηση και συνεργάτες, µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Communications & Mobile Applications Forum
που διοργανώνεται στη Στοκχόλµη (Σουηδία) στις 28 & 29 Απριλίου 2008.
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Το πρόγραµµα του Forum σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων, επαγγελµατικών
συνεργασιών και την εδραίωση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου καινοτοµίας στον τοµέα των Επικοινωνιών και Εφαρµογών
Κινητής Τηλεφωνίας και ειδικότερα στις περιοχές των:
•
Mobile Services (voice, data, gaming, multimedia, payment, TV)
•
Personal Instant Messaging
•
Virtual Communities & Social Networking
•
IP Interworking
•
Session Initiation Protocol (SIP)
•
High-Speed Packet Access
•
Mobile access to VPN
•
WiMAX
•
WiBro
•
Network Conversion
•
ITS (Intelligent Transportation System and Services)

AT
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Το Forum δίνει τη µοναδική ευκαιρία σε καινοτόµες εταιρείες να έρθουν σε επαφή µε δυνητικούς συνεργάτες, venture
capital και ειδικούς από όλη την Ευρώπη, ώστε να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, να ανταλλάξουν γνώσεις και να
εδραιώσουν µακροπρόθεσµες επαγγελµατικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συµµετοχή συνιστάται ιδιαίτερα
σε επιχειρήσεις που επιθυµούν τη χρηµατοδότησή τους από τις αγορές PLUS & AIM του Λονδίνου.
Κατά τη διάρκεια του Forum οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα:
• Να πραγµατοποιήσουν προσωπικές συναντήσεις one-2-one µε εταιρείες venture capital, επιχειρηµατίες και κορυφαίους
ερευνητές του κλάδου
• Να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τάσεις του κλάδου και να γνωρίσουν τους µεγαλύτερους «παίκτες» της αγοράς
• Να καταχωρηθούν δωρεάν στο τοµεακό κατάλογο που θα εκτυπωθεί
• Να διαφηµιστούν σε δυνητικούς συνεργάτες διεθνώς
Το Forum διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου i-techpartner, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσω του έργου έχει ήδη διοργανωθεί µε επιτυχία η 1η Ακαδηµία i-techpartner Κεντρικής Μακεδονίας, που έλαβε χώρα
στις 8 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το i-techpartner Software Forum το
οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 5 & 6 ∆εκεµβρίου 2007 στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
Εκτός από το Communications & Mobile Applications Forum, στην ατζέντα του έργου ακολουθούν επίσης τα:
•
Systems for Energy Forum Grenoble (France), 29/5/2008
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•
•
•
•
•
•

Medtech Forum Coimbra (Portugal), 12 & 13/6/2008
e-Services Forum Liverpool (UK), 6/2008
Industrial Biotech Forum Brussels (Belgium), 25 & 26/6/2008
Agro / Food Forum Valencia (Spain), 9/2008
Sustainable Energy & Environment Forum Roskilde (Denmark), 10/2008
Red Biotech [Pharma] Forum Rome (Italy), 10/2008

Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στη δικτυακή πύλη: http://www.e-unlimited.com/mobilecomms
Πρόγραµµα εκδήλωσης: Forum Brochure

>

Η αίτηση συµµετοχής υποβάλλεται µετά από ειδική πρόσκληση. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στην
εκδήλωση µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους:
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

9) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ερευνητικές συνεργασίες ιδιωτών και ∆ηµοσίου Σχέδιο «Μαρία Κιουρί»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα σχέδιό της το οποίο θα προσφέρει πλήρη
χρηµατοδότηση σε ερευνητικά προγράµµατα που περιλαµβάνουν τη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών
ερευνητικών οργανισµών.
Το χρηµατοδοτικό αυτό σχέδιο, που ονοµάζεται «Μαρία Κιουρί Βιοµηχανικές – Ακαδηµαϊκές Συνεργασίες» (Maria Curie
Industry – Academia Partnerships and Pathways (IAPP) scheme), δηµιουργήθηκε µε σκοπό τη χρηµατοδότηση
συνεργασιών µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών ερευνητικών
οργανισµών που εµπλέκονται σε κοινά ερευνητικά
προγράµµατα.

NT
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Στόχος είναι, η ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ενίσχυση µακροπρόθεσµων συλλογικών
εργασιών µεταξύ των δύο τοµέων και η αντιµετώπιση των φαινοµενικών και πραγµατικών εµποδίων που αποτρέπουν την
κινητικότητα των ερευνητών µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού ερευνητικού χώρου. Κάθε πρόγραµµα περιλαµβάνει
τουλάχιστον µια εταιρεία δραστήρια στον ερευνητικό ιδιωτικό τοµέα και το λιγότερο έναν ερευνητικό οργανισµό δηµοσίου
χαρακτήρα. Οι συνεργάτες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα ποικίλλουν σε µέγεθος, καθώς µπορούν να
συµµετάσχουν σε από τις µικρότερες εταιρείες, που διαθέτουν ερευνητική ικανότητα, µέχρι µεγάλες πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Στους δηµόσιους οργανισµούς συγκαταλέγονται Πανεπιστήµια, µη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κυβερνητικά
Ερευνητικά Ινστιτούτα.
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Η ενίσχυση προσφέρεται για:
•
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εµπειρίας µέσω της διατοµεακής ανταλλαγής του ερευνητικού έργου.
•
Ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες δικτύωσης,
και προαιρετικά:
•
Στρατολόγηση ειδικών ερευνητών εκτός συνεργασίας, για τη συµµετοχή στη µετάδοση της γνώσης και / ή την
εκπαίδευση των ερευνητών.
•
Οργάνωση workshops και συνεδρίων, που θα φέρουν σε επαφή το ερευνητικό προσωπικό των συµβαλλόµενων
µεταξύ τους και µε τρίτους ερευνητές.
Η Ατλαντίς Συµβουλευτική Α.Ε. διαθέτει έµπειρα στελέχη ικανά να σας υποστηρίξουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας
χρηµατοδότησης, από τη διαµόρφωση της ιδέας µέχρι την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση και διαχείριση του
έργου.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 15 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 45 εκατ. ευρώ.
Χρηµατοδότηση: για 4 έτη και καλύπτει το 100% του κόστους του προγράµµατος, χωρίς να απαιτούνται ίδια κεφάλαια.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/industry-academia_en.html.
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr
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10) Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου περιόδου 2004-2009
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευµένων στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα που
χρηµατοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό
Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2004-2009 και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου που λειτουργούν εντός των ελληνικών
γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος (πχ
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
περιβαλλοντικοί φορείς, κοινωνικές οργανώσεις κτλ). Επιπλέον επιλέξιµες υπό όρους και προϋποθέσεις είναι όλες οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί ως νοµικά πρόσωπα στην Ελλάδα και λειτουργούν προς όφελος του
δηµοσίου συµφέροντος.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν για τις µορφές χρηµατοδοτικής ενίσχυσης «Ανεξάρτητα έργα» και «Ανεξάρτητα έργα
στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα» θα πρέπει να είναι εντός των ακόλουθων τοµέων προτεραιότητας:
•
Προστασία περιβάλλοντος
•
Προστασία της αειφόρου ανάπτυξης
•
∆ιαφύλαξη Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής κληρονοµιάς
•
Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού
•
Υγεία και φροντίδα παιδιού
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Οι συνολικοί διαθέσιµοι πόροι για την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση ανέρχονται σε 38.125.000 € και προέρχονται κατά
80% από πόρους ΧΜ ΟΕΧ και κατά 20% από το Π∆Ε της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Το ποσό των 36.250.000 € θα ενισχύσει
Ανεξάρτητα έργα, ενώ το ποσό των 1.850.000 € θα διατεθεί για Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 12 Μαΐου 2008
Προϋπολογισµός έργου: για τα Ανεξάρτητα έργα από 312.000 € έως 5.000.000 €
για τα Ανεξάρτητα έργα στοχευµένα στην Ακαδηµαϊκή Έρευνα από 375.000 € έως 500.000 €
Χρονική διάρκεια έργου: έως 30 µήνες
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:
www.eeagrants.gr και www.eeagrant.org
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

11) Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Media 2007» για
την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα
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Το πρόγραµµα «Media 2007» θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξη
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Το πρόγραµµα θα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2013 και το χρηµατικό κονδύλιο για την εκτέλεσή του καθορίστηκε σε 754.950 εκ. ευρώ.
Οι συνολικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
α) η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας και
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, η εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού σε
διαπολιτισµικού διαλόγου
β) η αύξηση της κυκλοφορίας και της θεαµατικότητας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ άλλων µε µεγαλύτερη συνεργασία
των σχετικών φορέων
γ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα στο
ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς που θα ενθαρρύνει την απασχόληση, προάγοντας και
επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα.

της κινηµατογραφικής και
αυτές και η προαγωγή του
έργων εντός και εκτός της

πλαίσιο µιας ανοικτής και
τις σχέσεις ανάµεσα στους

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το πρόγραµµα παρέχει υποστήριξη:
α) στο προ-παραγωγικό στάδιο: στην απόκτηση και την τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα και στην
ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
β) στο µετα-παραγωγικό στάδιο: στη διανοµή και την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
γ) σε πιλοτικά σχέδια που διασφαλίζουν την προσαρµογή του προγράµµατος στις εξελίξεις της αγοράς
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Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:
• Υποστήριξη της τηλεοπτικής µετάδοσης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων
Προώθηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών προγραµµάτων που παράγουν ανεξάρτητες εταιρείες,
τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, µέσω της ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ διανοµέων αφενός, και
ανεξάρτητων παραγωγών, αφετέρου.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 22 Φεβρουαρίου 2008 και 13 Ιουνίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 7,5 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 500.000 ευρώ ανά έργο µυθοπλασίας ή κινουµένων σχεδίων και έως 300.000 ευρώ ανά ταινία
τεκµηρίωσης (ντοκιµαντέρ) ανά έργο
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• i2i Audiovisual
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης ανεξάρτητων ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής σε χρηµατοδοτικούς πόρους από τράπεζες και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µέσω συγχρηµατοδότησης µέρους των δαπανών τους.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 7 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 2,7 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: από 5.000 έως 50.000 ευρώ και έως 50% ή 60% του επιλέξιµου κόστους
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• Υποστήριξη για τη διακρατική διανοµή ευρωπαϊκών ταινιών «Επιλεκτικό» σύστηµα στήριξης
Υποστήριξη οµάδων από τουλάχιστον πέντε/επτά Ευρωπαϊκές εταιρείες για διανοµή ταινιών από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα στη
δική τους περιοχή διανοµής.
Προθεσµίες υποβολής προτάσεων: 1 Απριλίου 2008 και 1 Ιουλίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 12,25 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% του επιλέξιµου κόστους
• Κατάρτιση
Βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των εκπαιδευτικών δράσεων στον οπτικοακουστικό τοµέα µέσω της υποστήριξης στη
δικτύωση και κινητικότητα των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης.
Προθεσµία υποβολής προτάσεων: 14 Μαρτίου 2008
Συνολικός προϋπολογισµός: 1,6 εκατ. ευρώ
Χρηµατοδότηση: έως 50% ή 75% του επιλέξιµου κόστους
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/media
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338, e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης:
- Χριστόδουλος Κερατίδης, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, email: keratidis@atlantisresearch.gr
- Aγγελος Μαγκλής, Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 108, κιν. 6944 575665, email: amanglis@atlantisresearch.gr

12) Γνωρίζετε για τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης της επιχείρησή σας;
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Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. είναι γνωστή για την επιτυχή υποστήριξη εταιρειών στην εύρεση χρηµατοδότησης µέσω
επιδοτήσεων και τραπεζικό δανεισµό. Εκτός όµως από τις κλασσικές πηγές χρηµατοδότησης, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική
Α.Ε. παρέχει ως σύµβουλος υποστήριξη στην εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων από Εναλλακτικές Πηγές Χρηµατοδότησης,
όπως:
•
Ιδιωτικά Κεφάλαια
•
Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (Business Angels)
•
Επιχειρηµατικά Κεφάλαια (Venture Capital)
•
Εναλλακτική Χρηµατιστηριακή Αγορά:
–
ΕΝ.Α (Αθήνα)
–
ΑΙΜ και PLUS (Λονδίνο)
Για την κατάλληλη προετοιµασία της εταιρίας σας, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων την:
•
εκπόνηση Επιχειρηµατικού Σχεδίου
•
ανάπτυξη Στρατηγικής της Επένδυσης
•
αποτίµηση
της εταιρείας σας και σας φέρνει σε επαφή µε υποψήφιους χρηµατοδότες, ώστε επιτυχώς να συγκεντρωθούν τα
απαιτούµενα κεφάλαια που θα χρηµατοδοτήσουν την περαιτέρω ανάπτυξη σας.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Θεολόγος Λιοτόπουλος M.Sc.E.E., M.B.A., ∆ιευθυντής Τµήµατος Management Consulting, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος Μ.Sc., Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
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13) Πόσο καινοτόµος είναι η επιχείρησή σας; Μάθετε ∆ΩΡΕΑΝ συγκρίνοντας την µε τις
κορυφαίες Ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου σας.
Η ανάπτυξη καινοτόµων διαδικασιών και η διαχείριση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων αποτελεί πεδίο δραστηριότητας της
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. η οποία ενδυναµώνει τη θέση της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως Σύµβουλος ∆ιαχείρισης
Καινοτοµίας του δικτύου IMP3rove.
Το IMP3rove, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την πρωτοβουλία INNOVA, είναι µια πλατφόρµα για
τη διαχείριση της καινοτοµίας η οποία υποστηρίζει µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν µέσω της υλοποίησης
των ιδεών τους. Συνδυάζει εργαλεία και µεθόδους, τα οποία µέχρι πρότινος, ήταν συνήθως διαθέσιµα µόνο σε µεγάλες
επιχειρήσεις.
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Μπορείτε και εσείς να συµµετάσχετε, εφόσον η εταιρεία σας δραστηριοποιείται σε έναν από τους εξής κλάδους:
•
Βιοτεχνολογίας, Χηµικών και Φαρµακευτικό
•
Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικών και Οπτικών Ινών
•
Μηχανολογικού και Βιοµηχανικού Εξοπλισµού
•
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροναυπηγικής και Αυτοκινούµενων Μέσων
•
Έντασης Γνώσης
•
Κλωστοϋφαντουργίας
•
Τροφίµων και Αναψυκτικών
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Η διαδικασία είναι απλή:
1. Εγγράφεστε στην ιστοσελίδα https://www.improve-innovation.eu
2. Συµπληρώνετε τα ερωτηµατολόγια “IMP3rove Assessment” και “Root/Cause Analysis”.
3. Αυτόµατα δηµιουργούνται δύο αναφορές και είναι διαθέσιµες εντός λίγων ωρών στην ιστοσελίδα του IMP3rove. Οι
αναφορές αυτές παρέχουν µια ξεκάθαρη και συνολική εικόνα της επίδοσης της εταιρείας σας στη διαχείριση της
καινοτοµίας συγκριτικά µε τους «πρωταθλητές» και το µέσο όρο του κλάδου που δραστηριοποιήστε.
4. Αποστέλλετε στην ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συµβουλευτική Α.Ε. τις αναφορές αυτές και προγραµµατίζουµε την ηµεροµηνία
διεξαγωγής συνάντησης εργασίας.
5. Υλοποίηση συνάντησης εργασίας όπου σύµβουλός µας θα συζητήσει µαζί σας τα αποτελέσµατα των αναφορών και
τρόπους βελτίωσης των επιδόσεών σας.
6. Υποβάλετε το Feedback σας για την υπηρεσία.
Τα στοιχεία που υποβάλλεται δεν είναι διαθέσιµα σε κανέναν πέραν της εταιρεία σας. Το σύστηµα δηµιουργεί αυτόµατα τις
αναφορές που λαµβάνετε και η σύγκριση µε τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου σας είναι ανώνυµες. ∆εν θα γνωρίζετε
εσείς, αλλά ούτε και ο ανταγωνισµός σας µε ποιες εταιρείες συγκρίνεστε.
ΠΡΟΣΟΧΗ! στο πεδίο όπου ζητάει να δηλώσετε το Σύµβουλο ∆ιαχείρισης Καινοτοµίας (Innovation Management Consultant)
γράφετε ATLANTIS Consulting S.A. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.
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Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
- Θεολόγος Λιοτόπουλος M.Sc.E.E., M.B.A., ∆ιευθυντής Τµήµατος Management Consulting, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ.
142, e-mail : liotopoulos@atlantisresearch.gr
- Γιώργος Γάτος Μ.Sc., Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Τηλ.: 2310 531000, εσωτ. 129, e-mail: gatos@atlantisresearch.gr
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14) Leaders of the new Economy '08. Χορηγός επικοινωνίας: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Α.Ε.
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. είναι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης Leaders of the New Economy Forum
που διοργανώνει ο Όµιλος ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος,
την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008, στις 6 µ.µ., στο Hyatt Regency Hotel της Θεσσαλονίκης.
Η εν λόγω εκδήλωση έχει ως στόχο της την ανάδειξη της αναγκαιότητας ένταξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
("ΕΚΕ") στα business plans των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν και να διακριθούν εν
µέσω των άκρως ανταγωνιστικών συνθηκών της "Νέας Οικονοµίας".
Στο Leaders of the New Economy Forum, οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να συµµετάσχουν
σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε τον Dr. Bruce Piasecki, Πρόεδρο της American Hazard Control Group και
στρατηγικό σύµβουλο ορισµένων εκ των µεγαλυτέρων πολυεθνικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ (ΙΒΜ, Hewlett Packard, Exxon,
κ.α.) επί θεµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βιώσιµης ανάπτυξης & διοίκησης επιχειρήσεων. Στο πάνελ θα
συµµετάσχουν επίσης οι κ.κ. Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Βασίλης
Τακάς Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΙΝΑ) και Εµµανουήλ Σίµογλου, εκπρόσωπος ΣΒΒΕ στο Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Ο Dr.Piasecki αναγνωρίζεται ως ένας εκ των εµπνευστών του 10ετούς Master Plan της TOYOTA MOTOR CORP., βάσει
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του οποίου η εταιρία κατάφερε να αναρριχηθεί στην κορυφή της παγκόσµιας αυτοκινητοβιοµηχανίας, ενώ εµφανίζεται
τακτικά στα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MSNBC ως σχολιαστής των προαναφερθέντων θεµάτων. Οι
συµµετέχοντες στο Forum θα λάβουν αντίτυπο της τελευταίας συγγραφικής δουλειάς του Dr.Piasecki, το "World Inc.", ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον business management tool όπου πέραν των θεµάτων ΕΚΕ γίνεται εκτενής αναφορά στη "πράσινη"
στροφή της TOYOTA και τα νέα της υβριδικά µοντέλα.
Για να διασφαλιστεί ότι οι συµµετέχοντες θα αποκοµίσουν τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη και κατόπιν
εκκλήσεως του Dr.Piasecki, η συµµετοχή σε αυτή είναι δυνατή µόνον κατόπιν προσκλήσεως, και ο αριθµός των
θέσεων περιορισµένος - για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και παρακαλείσθε όπως δηλώσατε
εγκαίρως την συµµετοχή σας.
Μέρος των εσόδων της εκδήλωσης θα διατεθούν σε κοινωφελή ιδρύµατα της Βορείου Ελλάδος.
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Με την λήξη της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, θα ακολουθήσει cocktail κατά την διάρκεια του οποίου ο Όµιλος
Καλοφωλιά θα απονείµει τα βραβεία «New Business Leaders - Northern Greece ‘08», σε αναγνώριση των επιχειρηµατιών
της Βορείου Ελλάδος που προχωρούν στην εφαρµογή προγραµµάτων ΕΚΕ και εκφράζουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
το "νέο πνεύµα" της επιχειρηµατικότητας, εντός και εκτός συνόρων.
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Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την εκδήλωση και τη συµµετοχή σας επικοινωνήστε µε τους:
κα Έλενα Μαργαροπούλου, ∆ιευθύντρια Εκθέσεων & Συνεδρίων του Οµίλου ΕΞΠΡΕΣ Καλοφωλιά, Τηλ: 210-6172809,
email:margaropoulou@kapatel.gr
κ. Ευκλείδης Καραγιαννίδης, ∆ιευθυντής Βορείου Ελλάδος, Τηλ. 2310 238970, e-mail: efklidis@the.kapatel.gr

15) To 10λεπτο των επιχορηγήσεων
To SBC Business Channel σε συνεργασία µε την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει δηµιουργήσει την εκποµπή το
’10λεπτο των επιχορηγήσεων’ που παρουσιάζει περιληπτικά τα τρέχοντα προγράµµατα.
Το SBC Business Channel είναι το µοναδικό οικονοµικό κανάλι µε εµβέλεια εκποµπής στην Αττική & Στερεά Ελλάδα.
Μέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, λιγότερο των δύο ετών, το SBC έκλεισε συνεργασία µε το παγκόσµιο δίκτυο
BLOOMBERG να προβάλει ζωντανά ‘uncut’ τα κλεισίµατα των τεσσάρων µεγαλύτερων χρηµατιστηρίων και κάποιον
εξειδικευµένων εκποµπών.
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Με βάση τις τελευταίες µετρήσεις τηλεθέασης (BARI FOCUS Μάρτιος 2007– AGB Εβδοµαδιαία) του SBC αποτυπώνεται τόσο
η δυναµικότητα της ανάπτυξης σε καθηµερινή βάση όσο και η τεράστια επιτυχία σε καθαρό οικονοµικό περιβάλλον να
µαζεύει ένα τόσο µοναδικό τηλεοπτικό κοινό. Πιο συγκεκριµένα, το SBC το παρακολουθούν (AGB 05/10/07) καθηµερινά
µέσο όρο 156.000 τηλεθεατές, άντρες – γυναίκες 25+ µε reach 5,5% µέση ηµερήσια κάλυψη. Αυτή η µέτρηση αφορά
µόνο τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα, το SBC το παρακολουθούν κατεξοχήν εταιρείες, τράπεζες, εισηγµένες, Νοσοκοµεία,
χρηµατιστηριακές, επαγγελµατίες και εµπορικά σηµεία εστίασης πχ Flocafe.
Ο επιχειρηµατικός στόχος του SBC είναι εντός του έτους 2008 να καλύψει την ειδησεογραφία της Νοτιανατολικής Ευρώπης
εµπλουτίζοντας το ‘content’ του καναλιού και να δηµιουργήσει πλατφόρµα IPTV ώστε το ζωντανό πρόγραµµα παράλληλα
να προβάλλεται και στο διαδίκτυο (Live stream).
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Η ζωντανή προβολή του καναλιού µέσω διαδικτύου θα ολοκληρωθεί εντός του έτους, µε στόχο σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα να προστεθεί ένα κοινό (internet user) στους τηλεθεατές µας που δεν έχουν την δυνατότητα να µας
παρακολουθήσουν τηλεοπτικά λόγω εργασίας ή λόγω περιοχής.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για προβολή, παρουσίαση ή οποιαδήποτε συνεργασία παρακαλώ επικοινωνήστε µε την :
Φωτεινή Γαρυφάλλου, τηλ. 210 6725200.

16) ISO 27001:2005

Το ISO 27001:2005, είναι ένα διεθνές πρότυπο που αναφέρεται σε µέτρα και πρακτικές που θα καταστήσουν ελεγχόµενη
και σταδιακά ασφαλή, την διαχείριση οποιασδήποτε σηµαντικής πληροφορίας, αφορά την επιχείρηση και τους πελάτες της.
Η διαχείριση αυτή είναι αναγκαία λόγω Νοµοθετικών διατάξεων όπως η Νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων, η Νοµοθεσία για την διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου, η Νοµοθεσία για την προστασία της πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Είναι επίσης αναγκαία για λόγους δεοντολογίας, πολιτικής, ανταγωνισµού αλλά και προστασίας των πελατών
µιας επιχείρησης έναντι της κακόβουλης απόσπασης στοιχείων που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να βοηθήσουν τους
ανταγωνιστές να κερδοσκοπήσουν έναντι των πελατών της επιχείρησης.
Η διαχείριση είναι δύσκολη χωρίς την εγκατάσταση ενός συστήµατος, όπως αυτό που εισηγείται το πρότυπο ISO
27001:2005. Με βάση αυτό το πρότυπο, σχεδιάζεται ένα σύστηµα που θα έχει ως στόχο την προστασία κάθε
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πληροφοριακού αγαθού που έχει αξία για την επιχείρηση είτε αυτό είναι αποθηκευµένο σε ηλεκτρονική µορφή είτε µπορεί
να µεταδοθεί από στόµα σε στόµα.
ΑΠΕΙΛΕΣ, για την ασφάλεια της πληροφορίας, αποτελούν η κλοπή, το δικτυακό έγκληµα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, οι
επιβλαβείς κώδικες, οι βλάβες του εξοπλισµού κλπ. Οι απειλές αυτές εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του συστήµατος
ασφαλείας της επιχείρησης και προκαλούν σηµαντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να απειλήσουν σηµαντικά ακόµη και την
επιχειρησιακή συνέχεια. Για το λόγο αυτό και σχεδιάζεται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφαλείας. Συστηµατικοί έλεγχοι,
προληπτικές δράσεις και διορθωτικές ενέργειες, επαναλαµβανόµενες σε συνεχείς κύκλους ποιότητας, συντελούν στην
διαρκή βελτίωση του συστήµατος µε συνέπεια την συνεχή µείωση των επιπτώσεων που µπορεί να προκαλέσουν οι
ενδεχόµενες απώλειες.
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Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται ήδη σε Τραπεζικούς οργανισµούς, Νοσοκοµεία, Ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και εταιρείες
παροχής υπηρεσιών σε όλο τον κόσµο. Η εξάπλωσή του είναι ραγδαία αφού αποτελεί εκτός των άλλων και ένα
συστηµατικό µέσο εντοπισµού των κινδύνων που δηµιουργού οι απειλές αλλά και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για
την εξάλειψή τους ή την µείωση των συνεπειών τους.
Υπεύθυνος επικοινωνίας
- Κωνσταντίνος ∆ικαιούλιας, τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 746862, e-mail: cdik@bkg.gr

17) Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εργαζοµένων 0,45
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H ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. αναλαµβάνει σε συνεννόηση µε τους πελάτες ανεξάρτητα ή µεµονωµένα (π.χ. Γενικό
Σεµινάριο κοινό για όλες τις επιχειρήσεις σε θέµατα ποιοτικού ελέγχου ή εκπαίδευση tailor made σε θέµατα που
ενδιαφέρουν την εταιρεία) να οργανώσει όλη την διαδικασία της κατάρτισης απο την οργάνωση της εκπαίδευσης έως την
γραφειοκρατική εργασία µε τον ΟΑΕ∆.
Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., υποχρεωτικά µαζί µε
τις εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ πληρώνουν και ένα ποσοστό ίσο µε το 0,45% της µισθοδοσίας για εκπαίδευση. Αυτό το
ποσό υπολογίζεται γύρω στα 90 € ανά εργαζόµενο το χρόνο.
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να το ζητάει το ποσό αυτό πίσω και να το χρησιµοποιεί για εκπαίδευση. Ο ελεγκτικός
µηχανισµός είναι από τον ΟΑΕ∆, όπου καταθέτεις τα χαρτιά και σου αποδίδει τα χρήµατα. Οι πόροι του 0,45 που
αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από
κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).
Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους έως και την 20/12/2007.

AT
LA

NT
IS

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το
έτος 2007, διαµορφώνεται ως εξής:
• Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2007, εφόσον οι δαπάνες
κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
• Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες της
εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) το έτος 2007.
•
Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ή δεν εξάντλησαν την εργοδοτική εισφορά (0,45%) το
έτος 2006, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το ανάλογο ποσό στο έτος 2007.
• Τα προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να υλοποιούνται είτε από τις επιχειρήσεις σε κατάλληλα διαµορφωµένους
χώρους, είτε να ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς-συµβουλευτικούς φορείς.
Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωµής των προγραµµάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά µέσω
διαδικτύου στον κεντρικό κόµβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).
Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραµµάτων µπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία έναρξης του προγράµµατος.
Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
- Βασίλειος ∆ικαιούλιας, Τηλ. 210 6563800, κιν. 6944 422822, e-mail: bdik@bkg.gr
- Ελένη Μπάρλα, Τηλ. 210 6563800

18) Ενηµέρωση από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ για Κρατικές ή Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες ∆ηµοπρασιών σε
Παγκόσµιο Επίπεδο
Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., 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
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προγραµµάτων που δηµοσιεύονται στη βάση δεδοµένων dgMarket (http://dgmarket.kapatel.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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 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.
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Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Αθηνών:
- ∆ρ. Θύρσος Χατζηκώστας, τηλ. 210 6563800, 803, κιν. 6949 735338 e-mail: hadjicostas@atlantisresearch.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας γραφείου Θεσσαλονίκης :
- Χριστόδουλος Κερατίδης Τηλ. 2310 531000, εσωτ. 113, κιν. 6947 001996, e-mail: keratidis@atlantisresearch.gr

19) "Το Reporter.gr προσφέρει εµπλουτισµένη ύλη και υπηρεσίες προστιθέµενης
αξίας στην οικονοµική και χρηµατιστηριακή ενηµέρωση"
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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.
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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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20) ∆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 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
(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, κιν. 6949 120292, e-mail : folias@atlantisresearch.gr
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